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De ni"~1"'emanege
Zoals sommigen van Ualgehoord of gelezen .~ulfenheb en, zijnerplannen voordeoprichting van een nieuwe manege,dieaan deLageweg
• vlak naast de locatie van Hofstede schilders- zou moeten komen. Kortom, de tijd leek gekomen om de nieuwsgierigheid nietmeer te
beteugelen en een gesprekje tevoeren metFrank Janssen en Petra Datema, deinitiatiefnemers.

De paarden op de Lageweg wachten op hun nieuwe onderkomen ... (Foto: Wolter Karsijns)

Frank en Petra zijn - zo lang als ik
me herinner -de bedrijfsleiders van
de Martini Manege in Lewenborg.
Toen ikvroegwanneer zij eigenlijk
preciesbegonnen zijn, kreeg ikals
antwoord: "Toen de moeder van
Romantica als 4·jarige merrie bij
ons is gekomen, dat was in 1979."
Het aardigevandit antwoord vond
ikde- voor mij - unieke jaartelling:
eerstinpaarden,daarnaingewone
jaren.
Hetleukeaanhetmanegegebeuren
vinden zedeomgang met mens en
dier. Voor eengoedmanegebedrijf
zijndiploma'snodig,en diezijnvan
"AUm Z".lkdacht eerstdatheteen
grapje was, maar het zijn echte
diploma's.
Zoalsmijduidelijkgeworden isvan
diverse kennissen - en in de toe
komst misschienook m'n jongste
zijn paarden iets speciaals, voor
wie daar vatbaarvoor is. En inder
daad: ook bij Frank en Petra is er
meer, namelijk de fokkerij .

55pk!
Hel plan omvat een agrarisch ge
deelte en de manege.Daarbij isde
manege misschien hetgedeelte wal
hel meest in het oog zal lopen,
maar het andere is minstens zo
belangrijk.
Het agrarisch gedeelte houdt bij
hun een drietal zakenin:
a)dehengslenhouderij (d.w.z.eris
tenminste één goedgekeurde
hengst);
b) de fok (er zijn meme's en veu
lens);
c) en tenslottede opfok (zeg maar
de "opvoeding"vaneen paardlveu
len).
Voor de fokkerij betreft het zo'n 25
paarden, voor de manege 16; bo
vendien zijn er nog zo'n 10 tot 12

pensionpaarden. In totaal dus on
geveer 50-55 paarden. Als die zich
allemaal inspannen ontwikkelen ze
een vermogen van 55pk,wat onge
veer onder de motorkap van een
middenklasser huist.

Paardgericht
Wat betreft hel manegegedeelte:
de mensen en mensjes, die nu bij
de Martini Manege rijden, kunnen
hun hobby straks in Thesinge
voortzetten. De manege aan de
Noorddijkerweg gaat opgeheven
worden onder andere omdat de
binnenbak (termvoor rijbaan voor
cursisten)niel meer aande huidige
eisen voldoet).
Bijgaande plattegrond laatzienhoe
de paarden verdeeld zijn overhet
terrein, waarbij overigens ook zo'n
8 ha grasland hoort. Het is even
zoekenopde plattegrond, maar er

isook een kleine kantine (de letter
K). Frank en Petra vinden dit vol
doende, want hun plannen zijn
"paardgericht"en een grote kantine
methorecavoorziening past hierniet
in.
De nieuwe plannen zijn goedge-

f.

keurd door de gemeente.Hetwach
ten is op de provinciale goedkeu
ring die in jan '99 wordt verwacht;
waarna - in de loop van '99 
Thesinge dus zo'n 50paarden rij·
ker zal zijn.

KarelOrabe

De indeling
vanhet nieuwe
paardenbedrijf



Rietland, een unieke locatie in
recreatiegebied Kardinge
Aan de rand vandestad- opdegrens tussen Noorddijk enZuidwolde• ligt kanoverhuur Rietland. De eigenaars·PetraenRichard Mulder
• wonen in degroteboerderij, die aan deweg ligt. Zij huurden deboerderij eerst een aantal jarenvandegemeenle Groningen, tol deze te
koopkwam.

050-3013830
0598·393504

Susan de Smidt

Wij wensen hen veel succes met
hetbedrijf indetoekomst en hopen
datdezomer nu eindelijkeensaan
breekt, zodat u ook eenskunt ge
nieten van eenrondjeThesingeover
het water!

diePetra enRichard indetoekomst
wel uit hopen te bouwen. Met de
aanleg van hetrecreatiegebied,de
velebewoners van denieuwbouw·
wijken aan deze kant van destad,
hetnieuwe fietspad naar Thesinge
enGarmerwoldeendetoenemende
recreatiemogelijkhedenookinonze
dorpen, lijkende vooruitzichten gun
stig!

M. Ritsema - Bedurn- tel .
K. v.d. Veen· Kolham • tel.

Kanoverhuur Rietland, op de grens tussen Noorddijk enZuidwolde.
(Foto: Henk Remerie)

Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.
• Elektra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PO Thesinge
• Water Tel. OSO - 3024S36
• C.V FaxOSO-3024693
• Zink
• Dakbedekking

Een nevenactiviteit
Richard heeft gelukkig twee rech
terhanden: zijnhoofdbezigheid be
staat uit hetmaken van professio
nele en Kema gekeurde speel
toestellen: voornamelijk voor ge
meenten,maar soms ookvoor par
ticulieren.
Petra werkt ook nog enkele dagen
buitenshuisalsgroepsleider bij ge
handicapten.
Vorig jaarwerd zoon Samuel gebo
ren, dus volop bezigheid in huize
Mulder.
HetbedrijfRietland · overigens een
familiebedrijfje waarinvader en een
paar personeelsleden meewerken
- is een nevenactiviteit, maar één

Plannen ...
Maar behalve kanoverhuur staan
er voor Rietland meer plannen op
stapel.
Wie er wel eens langs fietst, weet
dat er een mooi veldje naast de
boerderij ligt; hier moet een cam
ping voor natuurliefhebberskomen.
Momenteel iseenvoudigkamperen
alwelmogelijk, maarerisnog geen
douche aanwezig.
Achter deboerderij aan het haven
ije ligt deoude boerenschuur, die
door Richard en Petra prachtig in
oude stijl opgeknapt en gerestau
reerd werd. Het interieurisnogniet
gereed, maar inde toekomstmoet
de schuur aan groepen onderdak
bieden eniserdussprakevaneen
kampeerboerderij.
Ondertussen wordt ook het woon
huis nog aangepakt ... alles met
veel gevoel voorstijlenhet authen
tieke karakter.
Aangezien zij alles zelf en in hun
vrije tijd moeten doen, kan hetnog
wel even duren voor alles klaar is.
Voorlopig dusgeentijdom zelf met
vakantie te gaan; maar daaraan
hebben Petra enRichard ook wei·
nig behoefte .

Stoeldraaierstraat 35
Groningen 050· 3132453

datbevestigen; Rietland heeftover
gebrek aan belangstelling niet te
klagen.
Met grote regelmaat zijn erook tal
van leestjes, een personeetsuiüe.
eenkinderfeest, schoolreisjes...Er
staat een grote legertent met een
vloer erin (alsgroepte huur), waar
bij slechtweergezeten en geleest
kan worden; in overleg kan erook
altijd iets met catering geregeld
worden.
Rietland heeftverdergeenhoreca
doeleind; er zijn echter voor dor
stigekanoërs altijd koffie ofblikjes
frisdrank verkrijgbaar.

creatief
centrum

Bijzonderonmpannend
Voor I 7,50peruur-nahet tweede
uur wordtdat minder - en I 25,- per
dag (resp.113,50 enI 35,-voor een
Canadees) kun je het Groninger
land vaneen heel anderekant be
kijken;alhoewel jeindezomer -als
het riet hoog staat - maar moet
gissen waar jejeongeveer bevindt.
Maar het drijvenop het water,weg
springende kikkers tussenhet riet,
een hengeltjeuitwerpen oleenpick
nick bij de Langelandstermolen is
eenbijzonderontspannendebezig
heid. AI heel wat mensen kunnen

Aan dekoop was echter éénvoor
waarde verbonden: de toekomsti
geeigenaars moesten deboerderij
een recreatievebestemming geven,
vanwege de ligging middenin het
recreatiegebied tussen de nieuw
bouwwijken Lewenborg enBeyum
endedorpenThesinge enGarmer
wolde. Dit idee sprak Richard en
Petra wel aan: samen met vader
Jan Moedt en een broer werd een
v.o.f. opgericht en zijnzevorig jaar
aan hunavontuur begonnen. Eerst
werden dekano'saangeschalt,zo'n
30in totaal. Het zijnover het alge
meen opvallend lelgekleurde ka
no's - meestal geel - gemaakt van
dekunststofpolyethyleen.
Erzijn 1-persoons kayaks:diewor
den veel verhuurdomdatdemeeste
mensen het toch prettiger vinden
zeileen kano tevaren. Verder zijn
ereenpaar2-persoonskayaks,die
speciaal aanéén ouder +kindver
huurd worden; deze zijn toch goed
alleen bestuurbaarenhet kind kan
wat meepeddelen.Tenslottezijner
deCanadese Kayaks metdrie bank
jes, tamelijk stabiel, die veel ver
huurdwordenaan ouders metjonge
kinderen (er zijn zwemvestenaan
wezig).
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Laifde, geld en old pepier
Vrijdag 3juli: I is nail koldenIweer Iieklwelgoud,duswiebesloeIen
om vol d'eersle oavend mor noar I Openluchlspel Ie goan. Even
veurdal wievertrekken, vaalt er nogn buigie ; asw'aankommen, hel
Joke deslouien nel óldreugd.

Volledege vergunnen!Onder t genot vann glaske draank worren derhal
wat zoaken besproken. (Foto:Wafter Karsijns)

kern loch nog op wat "vuurwaark" oeI gemainte Hezel; !wij blieven
hoopt ... sloapen en drij gonnen weervot.

Hil/ie Roamokker-Tepper

l is mooi dat t Nederlands elftal zo
wied kom men is, mor zunde veur
Wester!

Ook op zotterdagoavend is I goud
weer, al zit er wel n grieze lucht.
Zunde genogt wordIl nailzo drok:
zo'nhonderd bezuikers,woaronder
5 leden van 'Speuldeel Holland"

as gekken in I pepier om: stel joe
loch ais veur, dat I in verkeerde
hannen vaalt !!!
Ol man laagt in zien voeslje en
speuIt tussendeur ook nog even
veur Cupido ...

Verwènd
Wie hemmen weer genóten! Wat
kin n inzoameln vanoldpepierjoe
wal te weeg brengen.
Deurdat t walvrouger in lied is as
aans, blift I langer licht en is I wal
minder knus.
Behaalvendemonstratielstukkend
smetenborrelglaske,deur deluchl
soezend old pepier, n olderwelse
kinderwoagen, n poar fietsers ...
gebeurl er niks biezunders. Ver
wènd as wie bennen, haar ik slie-

Ondanksdekonkerentsie vantvoet
baal (WK), DelfSail en Op Roakel
dais lapt t mooi vol: zo'n 180 man.
Overaal vandaan; t bennen beslist
nai! allain Gaarmwàlders!

t Stuk
Deur n misversland bennen ale
spoarcenten - f 1O.OOO!- van Wie
cher Jansen(Kees Huusman) bie I
old pepier beland. Hou mol d'olle
boas - wel old, mor nog lang nait
seniel!-daarmeI aan?Zei ekraant
opbellen???
Zien dörpsgenoten kriegenISpoons
benaauwd:dalgeldintresseert heur
nait, mor dij gekkeghaid oet heur
verled en! (olie laifdesbraiven,
swaarde rekens, n dubbele bouk
holden, ndagbouk ...). Ze groaven

Voorstelling
de Rijge
"Geengezicht"isdenaamvan helschouwspeldatdeRijge dit jaar tijdens
zeven voorstellingen in de boerderij aan de Bovenrijgerweg speelt. De
groeploonthel publiek diljaareenheelandergezicht. Krilisch,cru en meI
harde laai geven despelersvan de Rijgeeen andere kijkophelpolitieke,
zakelijkeenmedische leven. Af en toe verliest helspelwatvaarl door de
langemono-en dialogen.Toch ishelboeiend,mededoorhel uitmuntende
spel van Herbert KoekoekdieopIreffende wijze!weeheel verschillende
karakIers weel neer te zetten. De bijdragen van Kees Faber, Jochem
Admiraal enNellianDijkernazijn door hun humoristischaangezetterollen
ookonderhoudend. Nieuwkomer Margriet van Dambeeldl opbijnaklas
sieke wijze een hautaine blondine uit. Inde scene opde lotowordt een
ziekenhuislafereel getoond. Eén van develeverrassende scenes.
(Tekst:Roelie Karsijns;1010: Wolter Karsijns)
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G.N. Schutterlaan 28
9797 PC THE51NGE
Te lefoon 0 50 - 3021957
Fax 050 - 3021574

Bovag-lid - OU. Suzukl Dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Werkplaats 's maandags
de gehele dag gesloten

Rijksweg 15- Garmerwolde
!ti 050 - 3021624

Voor motoren, bromfiets
offiets naar

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

Kajurt 140
9733 cu Groni ngen
(Lewenborg)

voor afspraken :
050-5424948

G.N. Schutterlaan 10
OSO • 3021321

LANDBOUW
MECHANISATIEBEDRIJF

Oudman
Thesinge

•Verkoop, verhuur en
reparatie van Tuin- en
Landbouwmachines
' Onderhoud van uw
machine en tractorpark
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Een historische dag voor Thesinge
De opening van het fietspad tussen Thesinge en de stad Groningen werd op vele manieren door de dorpsgemeenschap gevierd .
Men kon allerlei acti viteiten van dorpsgenoten bewonderen in de molen, in de tuin van Menno en Dineke, in en om de Kloosterkerk, in en
om de Wingerd en aan de Haven. Amusement genoeg op zaterdag de 27e juni. Een impressie...... Tekst:Roelie Karsijns; foto's: WolterKarsijns

JozefPolgar.omringddoorzijnbeel
den.bezigmeteenportrettekening.

Met ijzeren dieren en vehikels geeft theatermaakster Patricia Suereen
prachtige voorstelling.

's Ochtends wordt het fietspad door de heer Goensegeopend onder het
toeziend oog van vele mensen uit Stad en Thesinge.
Een vreemd vehikel.bestuurddoor Patricia Suer.onthultdaarna de naam
van hetpad: "Het Boer Goensepad". Een welkome afwisseling vooreen
rondje Thesingeper fietsof te voet.

Voorcafé tJopke wordtdeopening voortgezet. doormiddel van toespra
ken en het nuttigen van een Fladderakje. aangeboden door de firma
Hooghoudt, die ook een aandeel in de nieuweverbinding heeftgehad.

Hetwagenspelaande Haven,waarin ookenkele(oud)Thesingers een rol
spelen. geefteen amusante kijk op het dorpsleven.

BELGA: 1·~c'T~_
27 maart 1998. Woedend en

IrWI......~L • ........ootg gestresst verlaat T.P.Lellens

FIETSEN
.....,..,asa · ,.,, 1 .4~T het 'accountantstkantoor van

/1Jmed; te' Vee'
de zwager van z'n buurman. fJ . <1

Winkelcentrum LEWENBORG
Hoe krijgt hij in twee dagen ,,- o " ooarfla o

lio1~ oa lJ ,.:::l 0 ti
de aangifte rond? " a "Kajuit 272 Gronigen (. }.ç. ~_A

tel. 050 - 5422252 Denk ie dat je papieren in goede ~~t"t:,7f
Goederen gebracht in de handen zijn. is die zwager met der no orderzon vertrokken. En over ee n " '0
L. v.d. Veenstraa t 3 paar dagen wil de fiscus de spullen
Garmerwolde (050-54 13045) binnen hebben. -,A,
wo rden vr ijdagavond thuis Beks brengt uitkomst. Ze vragen li . ,/'

Gazelle fletsen ge bracht uitstel aan en kunnen zo alle ti jd

BelsSpartamet snorfietsen nemen om je aangifte deskundig te

4gu regenkleding Tevens: behandelen.

Lichtgewicht fietstassen Suede-reiniging Echte profs. ook voor particulieren.

stoppage en
~t. lAt zeser 179 ~{...

Reparatie alle kledingrepara tie groep
Beks Administratiesmerken fletsen GOED VOOR UW GOED Burg.Triezenbergstraat 30, 9791 CC Ten Boer (050) 3022191
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Gas
Water
Electra

Wist-u-dat ...

Harkstederweg 37
9723 GA Middelbert
tel 050 - 5416263
fax 050 - 5419969

HFa. W. Kool &m
.",. i n s t a l/a t i e bed r ij f

• het Boer Goensepad wel erg
smal is uitgevallen?
• het hoogholtje een laagholtje is
geworden?
• jebijdeWingerdechte"heksen
thee" kunt drinken?
• debibliobus dezezomerstilstaat
van27juliUrn 21 augustus?Maan
dag 24 augustus is hij weer pre
sent.
• Eddy Vegternog vakantie heeft
Urn maandag 10augustus?
• Johan Mollema gedurende de
schoolvakantie donderdags vrij
neemt enwijhetdiedag duszonder
onze "brijventer" zullen moeten
doen?
• de Rabobank in Garmerwolde
Urn 21 augustusopvrijdagmiddag
is gesloten en U er dus alleen op
dinsdag- en donderdagmorgen te
recht kunt?Gelukkig isde"flappen
tap" er nog.
• deTuinkeuring in Garmerwolde
niet in de week van 24 Urn 28au
gustus zal plaatsvinden maar op
maandag 7 september omdat de
juryleden niet eerder een gezamen
lijke datum konden prikken?

Wigboldsiraat 6, 9791CR Ten Boer
Tele'oon(050) - 3022151

Perfektie in haarmode

Kerkdiensten
2 augustus
09.30uur saw HK Garmerwolde
ds. J.P. Kakes/Roden
14.30 uur GKThesinge
ds. K. Meijer/Grootegast
9 augustus
09.30 uur saw GK Thesinge
ds. M. Mulder/Assen
16augustus
09.30 uur saw HK Garmerwolde
drs. E.Veerman-RenkemalKampen
14.30 uur GKThesinge
ds. F. de JongeNries
23augustus
09.30uur saw GK Thesinge
prof. dr.F.J. Klijn/Haren
30augustus
09.30 uur saw HK Garmerwolde
ds. G. deJong/Heerenveen
14.30 uur GKThesinge
ds. E. Overeem/Haren

Na een stortbui (25 - 28 mm) op maandagmiddag 15 juni staat de
Dorpsweg in Garmerwolde blank!
Het water spat hoog op! Als je je
snelheidniettijdighebtgetemperd,
moet jeoppassendat je niet uit de
koersraakt!(Foto's:CarinBuringa)

Boekholt
OPTICIENS

Contactlenzen & Hoortoestellen

Agenda

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 285 - llJ050 - 5414746

Winkelcentrum Paddepoei
Dierenr iemstraal 204 - llJ050 - 5771306

vrijdag 14 augustus
20.00 uur: NH Kerk Garmerwolde
concert ad hoc kamerkoor o.l .v, Fokko
Oldenhuis
18en 19 augustus
Kinderactivi leit Garmerwolde
zaterdag 29augustus
Feestdag Garmerwolde met:eenboot
tocht, sportspektakel, luchtlotto en de
band 'Solitaire"
2 t/m 6 september
Startweek jeugdraad Thesingel
Garmerwolde
maandag 7 september
Tuinkeuring Garmerwolde
woensdag 9 september
55+ reis Thesinge
zaterdag 12september
Open Monumentendag; dit jaar slaat
Thesinge cenlraal!

Nieuweweg 3
llJ050 - 3123301

Zomermuziekproject 1998
Concert door ad hoc samengesteld kamerkoor bestaand uit 30 semi-profes
sionelekoorzangers o.l.v.dirigentFokko Oldenhuisinde NH KerkteGarmerwolde
op vrijdag 14 augustus; aanvang 20.00 uur,

Programma:
Werkenvoor koor acapella ineen bijzondere combinatievan:
• "oude"muziek(ClaudioMonteverdi,JacobObrecht, Hildegard von Bingenen
Gregoriaans)
• "nieuwe" muziek (Carios MichánsenJoostKleppe)
• "nieuwste" muziek (David Helbich)
Toegang f 15,-/ f 12,50(korting CJP/Pas-65)
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Jonge Garmerwolders zijn kunstzinnig
In mei j.1. hebben twee jeugdige inwoners van Garmerwolde meegedaan aan de voorronde van "De Kunstbende". Het resultaat was een
tweede plaats en een eervolle vermelding.

Ouen Hoekstra en Boukje l ijlstra deden mee aan de voorronde van "De
Kunstbende". (Foto: Wotter Karsijns)

Wat is "De Kunstbende"?
"DeKunstbende"iseen organisatie
die cultuur onder jongeren wil sti
muleren. Dat doen ze door middel
van wedstrijden in elke provincie
van Nederland. Er kan van alles
gedaan worden, bijvoorbeeld een
videofilm maken. zingen, muslee
ren, acteren, voordragen ... wat je
zelf maar leuk vindt. Er wordt elk
jaar een thema vastgesteld en ie·
dereen tussen de dertienen neqen
tien jaar mag hier aan meedoen,
alleen of met een groep. Degenen
die winnen,gaan naarde landelijke
finale inUtrecht. Dit jaar ishet voor
deachtste keer.

Inhet Nieuwsblad van het Noorden
werderwekelijks over geschreven
op de jongerenpagina "Tilt". lijn
Ouen Hoekstra (13) en Boukje
lijlstra (17) zo op het idee geko·
men?

Quen: "Nee, via een vriendje op
school kreeg ik een folder van de
Kunstbende. Ikheb het thuis gele·
zen en m'n moeder vond dat ik
maar mee moest doen. Ik speel
namelijk al een aantal jaren saxo
foon. Het thema van dit jaar was
"nieuw" en dat was niet qemakks
lijk. Bovendien wisten we ook niet
van elkaar dat we mee deden, we
kwamen elkaar pas tegen inHooçe
zand ."

Wat speelde je?
Quen:"Alleenoptreden iserg moei
lijk;Matthijs Welling heeft voor twee
begeleiders gezorgd: een drummer
en een pianist.

Het stuk dat ik speelde heet
"Saxsonic". lkspeelde het eerst heel
saai,daarna gooide ikeendeel van
m'nkleren uit en speelde hetzelfde
stukveelswingender,vernieuwend
dus. Het resultaat was een eervolle
vermelding."

Hoe wasdeervaring?

Quen:"Ikvondhetergleukom mee
tedoen, en doe volgendjaar zeker
weer mee. Graag wil ik nog wat
zeggen: Momenteel speel ik veel
alleen saxofoon, maar ikzou graag
ergens bijwillen spelen.Dat is leu
ker en gezelliger."

Ook met Boukje l ijlstra (17) heb ik
een interviewgehadoverhaardeel
name aan "DeKunstbende".Boukje
speelt cello en zit al jaren in het
Jeugd· en Muziekschool Orkest
(JMSO).Metditorkestgaatzejaar
lijks naarhetbuitenlandop tournee,
zoals Hongarije, Israël en dit jaar
Italië.

Boukje:"Ikwerd opgebeld door een
jongen van het orkest, ofwe mee
zouden gaan doen aan de voor
ronde van "De Kunstbende" op 2
mei. We zouden dan mee doen met
een orkest en een band. Dit was
een groep van 15 mensen."

Wat is precies het verschil tussen
die twee?
Boukje:"Ineen orkest wordt vooral
gespeeld met klassieke lnstrumen
ten, vooralstrijkinstrumenten.In een
band spelen meer moderne insfru
menten en erwordt vaak ingezon·

gen. Ik speelde mee inhet orkest.
Zoals al is gezegd was het thema
"nieuw";wij hebben ditgeprobeerd
doorklassiek en pop samen telaten
gaan.We hebben tegelijk hetzelfde
stuk (wat naamloos is) samen
gespeeld. We hebben maar één
keer samen geoefend; het resul
taat was een tweede plaats, daar
waren weerg blijmee."

Wat voor muziek wordt daar ge·
speeld?
Boukje: "De muziek is vooral hard
rocken alternatief; daarom zal het
ook wel nooit erg bekend worden.
Hetpubliek bestaatveelal uitouders
en familieledenvan dedeelnemers.
De jury bestaat o.a. uit dewinnaars
van vorig jaar, Jacques d'Ancona
en Mads Wittermans (speelde mee
in Fort Alpha)."

Zowel Boukje als Quen waren erg
positiefover hun deelname en Quen
doet zeker volgend jaar weer mee.

Delta vander Molen.

Stoomfluitjes

• Vermist sinds maandag 20 juli : 3
jarige gesteriliseerde schildpadpoes
(rood/zwart gemêleerd, wi"e pootjes
en roodpuntje aande staart). Wie heeft
haar gezien?Tel. 050-5417938 (b.g.g.
06-55392907).
• Gevonden:een sleutel.
Af te halen bij Bram Woppenkamp,
Dorpsweg 58, Garmerwolde.
• Tekoop:diepvrieskisl,± 300 liter.J.
Werkman, tel. 050-542 2989.

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

050 · 5416135

NIJDAM
HOUTMARKT - DOE-HET-ZELF

KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

\~'
Waarborg

Inst allateur

Installatietechniek

VAATSTRA B.~·
Oosterseweg 1b· 9785 AD Zuidwolde Gr.
Telefoon 050-3012832 b.g.g. 06 -52619071
Fax: 050-3010625

~~g~ centrale verwarming
00 Ir6~ CD elektrische installaties
0CD CD CD CD sanitair
00 CD CD ® loodgieterswerk

zinkwerk en dakbedekkingen
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18 en 19 augustus

Midden in het dorp verrijst een ge·
heimzinnig bos met wonderlijke
bomen, stoere houthakkers , weer
mannetjes, boselfjes, trollen en
boombiarganen.
Al le kinderen in de basisschool
leeftijdzijn van harte welkom ophet
terrein naast Dorpsweg 36.
Kosten: f 5,- per kind perdag.
We maken erweer iets leuks van!
De tijden zijn als volgt:
dinsdag 18augustus: van 10.00
tot 14.00 uur
woensdag 19augustus: van15.00
tot 20.00uur

Net als vorig jaar eindigen we met
een voorstelling o.l.v. theater
"Benjamin"; aanvang: 19.30uur.
De toegang is gratis.
Werekenen opveelpubliek!(even
tueeleen stoel meenemen).

Informatie en/of aanmelding bij:
Anneke Kattenberg, tel. 541 4035
en Tiny Smit, tel. 541 7178

29 augustus
Voor alle 50-plussers uit de ge
meente Ten Boer is er een boet-

tocht naar het Schildmeer. Om
09.00 uurvertrektderondvaartboot
vanaf het Eemskanaal. We ver
wachtendatde"GoldenRaand"om
14.00uurterugkomt,zodat dereizi
gersnietsvan hetoverige feestge
druis hoeven temissen.

De kosten bedragenf 17,50 p.p. en
dat is inclusiefdeaanboord geser
veerdekoffie, broodjes en overige
drankjes.

Ukunt zich opgeven bij:
Hillie Ramaker, Dorpsweg 26 tel.
541 5335ofPia Pops, W.F. Hilde
brandstraat 37tel. 5416587.

's Middags wordt er vanaf 14.00
uur een sportspektakel georga
niseerd.Teams uithet dorp binden
de strijd aan op onderdelen zoals
o.a. solexrace, kipvangen en zak
stappen.
De solexrace wordt gehouden op
hetparcours:v.d. Veenstraat,W.F.
Hildebrandstraat, Dorpsweg . De
overige activiteiten vinden plaats
ophet trainingsveld van GEO.

Teams die zich willen opgeven,
moeten voldoen aan de volgende
criteria:
• hetteam bestaat uit 5personen

• minimaal 1van diepersonen is
een vrouw
• elk teamdient te zorgen voor 1
valhelm
• deelnemers van de solexrace
moeten aan de wettelijke voor
waardenvoldoen om een brommer
te mogen besturen.

Teams kunnenzich telefonischop
geven bij:
JanFeenstra.tel. 541 64 13ofAuke
Kuipers, tel. 542 5911.

Na afloop van het sportevenement
verricht een prominente dorpeling
de trekking van de luchtlotto,
waarbij de prijzen letterlijk uit de
lucht komen vallen.

's Avonds is er vanaf 21.30 uur
feest in"DeLeeuw".We hebbende
groep"Solilaire" wetentecontract
eren, die borg staatvoor gezellige,
dansbare muziek.
Tijdens het feest worden de win
naars van het sportspektakel ge
huldigd en de winnaars van de
luchtlotto bekend gemaakt.

Feestcommissie Garmerwolde

•

Hoveniersbedrijf
· Brouwer

75 jaar Harmonie Garmerwolde
Fanfare-orkest Harmonie uit Garmerwolde viert dit jaar haar 75-jarig
jubileum. Een onderdeel vanHarmonie isdeblaaskapel De Alpenjagers;
deze bestaatdit jaar 25 jaar. Beide heuglijke feiten worden gevierd op25
en26septembera.s.

Groningen - Telefoon (050) 541 68 61 10651 3554 06

Hoveniersbedrijf Brouwer is een bedrijf , jong van
geest en zeer gemotivee rd. Kwaliteit en service ,
daar draait het om.
Een schitterende tuin en een tevreden klant is het
einddoel.
Het adres voor...

• Advies enOntwerp van de tuin.
• Aanleg enonderhoud.
• Sierbestrating

•Waterpartijen&vijvers.
- Houtconstructies.

Het programma luidt als volgt:
vrijdag 25september
16.00 uur: receptieplus reünie
18.00 uur: Gruno's Postharmonie
uit Groningen verzorgt een mars
doorGarmerwolde
19.30 uur: avondprogramma met
optredens van Fanfare-orkest Har
monie, Eelder Shantykoor en De
Alpenjagers. De toegang is gratis.

zaterdag 26 september
14.00 uur: theater voor dejeugd

20.00 uur: concert door het be
faamde Tsjechische topblaasorkest
"Tufaranka". Deze groep enthou
siaste muzikanten brengt op ver
bluffende wijze Tsjechischevolks
muziek ten gehore, voozien van
veel zang en technische hoog
standjes. (De zaal is open vanaf
19.00uur)
Kaarten à f 15,-zijn te reserveren
bij E. Nijborg(tel. 050-534 3421)of
R.K. Stol (050-54162 92).
Aandekassa kosten ze f 17,50.

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
TEL. 050-5493950 - FAX 050-54936 73

sanitair en verwannning
.....,...............B.....U.....RINGA

Drogisterij . Parfumerie
Reform· Schoonheidssalon

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508
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Foto van de Jnaand REDACTIE

Folograaf Garmerwolde :
HenkRemene 050 - 541 9630
Fotograaf Thesl nge:
Woller Karsijns050-302 2071
Eind ·reda ct le
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26, 050·5415335
Adm in istratie :
Pela Jurjens,
G.N. Schutterlaan36.050-3023896.
Abonnemenlsgeld f 20.00 p.j.
Postabonnees f 29,50 p.j.

Kop ij Inleveren uiterlij k don
derdag 20 augustus 19.00
uur , zo mogelij k eerder.

iIhmdel e erne i g

Stiefbeen en zoon
Ulg.rsmaw.g 147 - 9731 BR Groning.n •
teVfu 050·549%911 - 111'1'1. 0&-53423019

Hndelso derneming

Stiefbeen en zoon
U1grrsmawlg 141 - 9731 BR Groniagn
IllIIu OSa-549m3 -aul,111. 0&-534!3019

Stripboeken
Stalramen
Keukengerei uit groot
moederstijd
Oud gereedschap

Hardhouten banken ,..... 179.
Tuinbeelden vanbeton
8islrostoelen vla 10.-
Karpetten à 65.-
Tuin gereedschap
Wasbakken en W.C.'s

oIEREN
SPECIAALZAAK

Een poppenhuis voor Peuter
speelzaalBenjaminin I tiesin
ge, gesubsidieerd door de
stichting Jantje Beton, waar
voor jaarlifks in onze dorpen
wordt gecollecteerd.
Hartelifk dank voor uw gift!
(Foto: WolterKarsijns)

AI uw bestellingen
boven t- 25 ,·
worden gratis
thuis bezorgd!

Hevige regenval op een
juniavond in Thesinge.
De Kerkstraat is veran
derd in een rivier.
(Foto Wolter Karsijns)

Belmet één vanonzehypotheek·
adviseurs:
Jacob Arends of SjoerdCats
telefoon (OSO) 3012848

Uzielhet. l.4el denieuwe OpMaal
Hypotheek van de Rabobank kan ei
genlijk alles. Hel is een nieuwe
hypotheekvorm, die opgebouwd is uil
een leningeneen verzekering. En at
hankelijk van uw wensen kunl u dus
sparen of beleggen voor uw sind
kapitaal.Zodanigdatuallijdmaximaal
fiscaalvoordeel heen.Uniekisdatude
OpMaat Hypolheek op ieder moment
kunl aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meer weten? Ook dat kan.

Rabobank

..We zijn opzoek naareen hypo·
theek waar we later weer uit kunnen
puiten. Voor destudiefinanciering van
onze dochter bijvoorbeeld. Kan dat?
Ja, dat kan .

..Wehebben een primainkomen.
Mijn vrouw wil straks een paar jaar
stoppenmetwerkenom voordekinde
ren te zorgen.
Dan wil/en we minder aan onze hypo
theek betalen, kandat?
Ja, dat kan ,

..Allebei net afgestudeerd endi·
reet aanhetwerk. Mijnvriendwil met·
een een huis kopen. Kan datnu al?
Want echt gespaardhebben we niet.
Ja, dat kan .
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