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Maandag
Tegen negen uur moet ik weer op
demanege zijn. Doerak uithet land
halen, benen afspuiten enwassen

Tegen zes uurben ik thuis;nauwe
lijks binnen gaat de telefoon. "Haal
Doerakmaarop;alle paarden moe
ten uit de tent, het is niet langer
vertrouwd."Op demanegegaan de
manegepaarden bij elkaar indebin
nenbak. Andere stallen, diedienst
doen alskleedkamers,wordenweer
ontdaan van vloerbedekking en er
komt weer stro in.

weg, waar overgestapt wordt, naar
Thesinge.

Het weerzitnietmee, dewindwak
kert aan tot een bestestormen er
moetgeholpenwordenom het flap·
peren van het tentzeil van de bul
tenstallentegentegaan.Eerst pro
beren wehet met stenen, maardat
lukt niet. Dan wordt Nico Groothoff
ingeschakeld en die verstevigt de
rand van de tent met een hoeveel·
heid zand. Verder wordtdetent van
extra scheerlijnen voorzien, want
men vertrouwt het niet.

moet rijden. De landen zijnook op
tijd ingedeeld en het matching van
de paarden kanbeginnen (ruiteren
paard moeten bij elkaar gezocht
worden). Komt een land met vier
ruitersuit, danworden erzes paar
den voorgereden door de vrijwilli·
gers. Decoach van het landbepaalt
welkeruiteropwelk paardgaat. De
overgebleven paarden wordenweer
opstalgezetende coachkanveer
tig minutenoefenen met de ruiters.
Eddie,de ringmeester,houdt de tijd
inde gaten enindestallen zorgen
de vrijwilligers ervoor dat de vol
gende groep paarden weer klaar
staat. Zo kan het ook gebeuren dat
jouwpaardfavoriet isen een aantal
keren gekozen wordt.
Eenpaard magmaximaal twee keer
lopenop dewedstrijd.
Het wedstrijdsecretariaat bepaalt
hoe de uiteindelijke indeling wordt.
Deze klus wordtdoorPetraDatema
gedaan samen metJagoda uit Po
len, die doordeinternationaleSpe·
cial Olympics is afgevaardigd.
De volgendelandendoenmee:Bel·
gië, Duitsland, Engeland, Isle of
Man, Finland, Ierland.Griekenland,
Polen, Rusland en Kazakstan. Het
enelandkomt met twee,het andere
land is vertegenwoordigd doorvier
of meer ruiters.
Nederland heeftde grootste afvaar
diging met acht ruiters. Vier van
hen hebben lesopde Martinimana
ge, de overigen lessen in de buurt
van Nijmegen. De Nederlandse
ploeg logeert inZuidbroekenkomt
elke dag met debus via De Sont-

Als vrijwilliger draaide Peta Jurjens een week mee op de Martini
manege met haar paardDoerak. Hieronder kuntu haar verhaal in de
vorm van een dagboek lezen. Henk Remerie zorgde voorde foto's.

Zondag
Zondagmorgen gaan Doerak en ik
naar de Martini manege. Doerak
(Welsh x Arabier) is 11 jaar. Als
onderweg de eerste regen zichaan·
kondigt,gaan we opeen drafje rich
ting de manege. Er is een mooie
stal voor hem gereserveerd in de
tentbuiten. Het zeil klappert, maar
de paarden trekken zich erweinig
van aan.
De eerste morgen krijgen we als
vrijwilligers een zak met "spullen"
uitgereikt: fleecevest,pet, tasjes en
een t-shirt.Vanwegehetweerwordt
buiten alles afgelast. De kleine bin
nenbak moet ontruimd worden en
met man en macht wordt de plan
kenvloereruitgehaald;het inrij·pro·
gramma wordt aangepast. Buiten
zou er indrie ringen gereden wor
den, maar nu hetbinnen is, moeten
we hetmetéénring doen.Allepaar
den . en dat zijn er nogal wat .
worden door de vrijwilligers in drie
groepen ingereden. Het is voor de
paarden en ruiters even wennen
met zoveel vreemdepaarden inde
bak,maareigenlijkverlooptdit heel
ordelijk.

Tegen half twaalf komen de spor
tersbinnen. In de grotebinnenbak
is één gedeelte ingeruimd voor de
sporters waar ze aan lange tafels
kunnen zitten.Hetoverigegedeelte
kan door het publiek en de vrijwilli·
gers gebruikt worden . Voor de
vrijwilligers komen er nu lijsten bij
de stallen te hangen, waarop je
kunt zienwanneer jejepaard voor



sanitair en verwarming

touwtjes door, verder over wat balk·
jes lopen, langs koeien, eenslalom
om pionnen en het moeilijkste on
derdeel iswel eenbosjetulpenvan
de boer naar deboerintoe brengen.
Edwinloopt eerstzelfdeproef,even
als Doerak. Bij hel boerenechtpaar
heeft Doerakwatbedenkingen,maar
door hem aan de tulpen te laten
ruiken en ook de poppen goed te
laten zien, stapt Edwin vol venrou
wen op Doerak. Tot mijn verbazing
neemt Doerakallehindernissen, al
leen bij de tulpen is hij nog wat
onwennig. Frank, de coach van
Edwin,geeft hem nog watduidelijke
aanwijzingen en laat hem verschil
lende onderdelen een aantal keren
oefenen. Dan is het al weer tijd en
moetenwe de hindernisbaan verla
ten,wantanderen zijnweer aan de
beurt. Doerak zet ik weer op stal,
want Annette hoeft morgen de trail
niet telopen. Dan ga ikhoofdstelen
zadel schoonmaken en Doerak was
sen. Zorgendat de stal uitgemest is
en ervoldoende stro in ligt,zodat hij
vannacht niet vieswordt.
Om zevenuurgaat de telefoon: 'De
manege".Erisalsnog besloten omde
paarden intevlechten;ofikook nog
langs kan komen. Gauw de afwas
doen en nog wat mensen opgebeld
om te vragen of ze kunnen komen
vlechten. Op de manege zijn al een
aantal mensen druk bezig. Om tien
uurzijnalle paarden ingevlochtenen
keertiedereen huiswaarts.
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Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwo lde
TEL. 050-5493950 - FAX 050-5493673

ze minder gespannen", zegt de
coach en hij hoopt datdat hierook
nog komt.

Woensdag
Net als gisteren zijn we om negen
uur aanwezig. Heel veel vertrouw
degezichten, maarook vrijwilligers
die vandaag voor het eerst mee
draaien. In het begin nog wat on
wennig, maar al gauw ontstaat bij
hen ookhetgevoel :'Let'swintoge·
ther".
Om half elf arriveren de sporters.
Vandaag mogen ze een half uur
buiten oefenen. Met Annette gaat
het al veel beter. In galop krijgt ze
Doerak nog niet en we hopen dat
het straksinde ringwel zal lukken.
Helaas isditniethet geval,zodatde
jury inmoetgrijpenenze uitde ring
wordt gehaald.Dejury gaat inover
legmetdecoachenerwordt beslo
ten dat Annette vrijdag op de offi
ciële wedstrijd een klasse lager start.
Als ikmet deDeense coach in ge·
sprek raak, zegt hij: ' Iksnap er niks
van,thuisgaat het zo goed methaar
en galoppeertze alsdebeste,maar
hier isze zo gespannen dat het niet
lukt."
EdwinenDoerak beginneneenaar
dige combinatie te worden. Dres
suurmatig loopt het lekker en van
middag gaan we de working trail
(hindernisbaan) oefenen.
In de hindernisbaan moeten ze on
der een poort met laaghangende

Dinsdag
De zon schijnt en het lijkt ander
weerteworden.Alsvrijwilligersgaan
we de paardenbuitenrijden, zodat
ze langzamerhand ook aan die
omgeving kunnen wennen. Als ze
los gereden zijn - endat isvoor elk
paard natuurlijkweer anders - zijn
we tegen tienen klaar en gaan we
koffie drinken. De sporters zijn er
om half elf en vandaag krijgt ieder
landeen halfuuromdressuurmatig
teoefenen. De paarden zijnaan de
juisteruitersgekoppeldenhetisnu
afwachten of hetecht klikt.
Doerak komt uit voor Nederland en
Denemarken. Edwin, die op Doe
rak rijdt, komt vanmorgen meteen
op mij af. 'Heeft Doerak wel eten
gehad?" Als ik hem geruststel , be
gint hij gelijkover gisteren: dat hij
welz'nbestgedaanheeft,maar dat
hij nog wel beter kan en dat van
daag ookgaatdoen.EdwinenDoe
rak, ze gaaneengoede combinatie
worden.
Ook de contacten met Denemar
kenverlopengezellig. Elke morgen
even een praatje met decoach en
Annette Jensen. Hij is een echte
paardenkenner: in Denemarken
heeft hij zelf een manege. Annette
is nog en beetje bang en dat merkt
een paard natuurlijk ook. 'Thuis is

met groene zeep. Deze keer niet
lopend naar de manege, maar met
detrailer vanwegehetslechte weer.
Het programma van zondag wordt
weer ingrotelijnenafgewerkt. Een
hoogtepunt vandaag is de opening
doorburgemeesterAlssema.Willie
Kampschaar van de Nederlandse
ploeg overhandigt de burgemees
ter defakkel ,deburgemeester ont
steekt de vlam en de spelen op
locatie zijn officieel geopend. Alle
sporters staan in een halve cirkel
rondt devlamenergaat een harte
lijkapplaus op als de vlambrandt.
Na de lunch, die er elke dag voor
treffelijk uitziet, gaat het matching
van de paarden weer verder.
Petra heeft in januari van elk land
een formuliergekregen waarop een
aantal gegevens van de ruiters
staan(gewicht, leeftijd, lengteen in
welke klasse ze uitkomen). Verder
is zij zelf via advertenties en mon
delinge reclame op zoek gegaan
naar paardenliefhebbers die hun
paard tijdelijk wilden afstaan. De
reacties waren positief en zo kon
Petra op papier combinaties bij el
kaar zoeken. Deze twee dagen is
gebleken dat ze daar aardig in is
geslaagd,wantbijnaalle landenkon
den een keuze maken uit de paar
den die henaangebodenwerden.

Tevens:
Suede-reinig ing
stoppage en
kledingreparatie

GOED VOOR UW GOED

Goederen gebracht in de
L. V.d. Veenstraat 3
Garmerwolde (050-5413045)
worden vrijdagavond thuis
gebracht

Bovag -lid - Off. Suzukl Dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Werkplaats 's maandags

Rijksweg 15 - Garmerwolde
(() D5D - 3D21624

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

Voor motoren, bromfiets
offiets naar

H Fa. W. Kooi & zn-== in s tallatiebednjf

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

Gas
Water
Electra

Admi.i""",. Ritsema

G.N . Schutter/aan 46
9797 PC Thesinge
telefoon (050) 302 13 19
fax (050) 302 II 82
mobiel 06 51533772

Uw adres voor:

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

in komstenbelasting
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NIJDAM
HOUTMARKT - DOE-HET-ZELF

KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

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

050 · 5416135

De witgoed·
elektro specialist.

Reparatie van alle merken
wasautomaten en drogers,
koelkasten, diepvriezers

en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ookvoorinbouwapparaten.

r:~
~

BEKKEMA
net even iets anders

Afdeling vers
• Slagerij. Vleeswaren
• Groente en fru it
• Slijterij. Kaas . Zuivel

Specialiteiten
• Barbequ e-,Gourmet-,
Fondue- en Salade schote ls.
• Hapjes en bittergarnituur.
• Fruitmanden.

Hoofdweg 42 - Harkstede
050 - 4041218
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Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

We did win together.

haar nog evenop Doerak uitstappen,
om erdan zelfop te gaan zitten,want
over tien minuten worden de vrijwi lli
gers in de ringen verwacht voor het
carrousel rijden. Vande mensenop
de tribune krijgen we een hartelijk
applaus. In galop verlaten wede ring;
datgeefttoch wel evenijes een kielt
Dan is het tijd voor de prijsuitreiking
van de dressuurproeven. De span
ning stijgt. Edwin wordt zesde,de rest
van de Nederlandse ploeg behaalt
twee keer zilver.Annette wordt twee
de, een zilveren medaille; we zijn er
alledrie apetrots op. Alle winnaars
krijgeneenroos,diede toepasselijke
naam 'de kampioen" draagt. Alsde
prijsuitreiking - die nog meer sfeer
kent dan gisteren - achter de rug is,
krijg ik van Annette de roos en een
omhelzing van de coach:

Drogisteri j - Parfumerie
Reform - Schoonheidssalon

koude rillingen jeover de rug.

Vrijdag
Edwinstartomhalf twee.Bij het inrij
den gaat het goed en ik heb goede
hoop. Frank,de coachvandeNeder
landseploeg,isredelijktevreden.We
wachten dus maar af watdejury er
van zegt.Annette moetals laatstedie
middag.De proefjes worden gereden
op eentijdschema.Als erwat tijdover
is, worden de vrijwi lligers gevraagd
om in de ring hun kunsten te laten
zien. De coach en Annette zijn se
rieusaanhet inrijden.Heel rustigishij
metAnnette aanhetwerk, jekunt zien
dathet eenvakmanis.Danishet tijd
enwordt Annettegevraagdde ring in
tekomen.Toch altijdeen beeijespan
nend hoe hetgaat.Annette rijdt een
keurigeproef,decoach iszeer tevre
den.Ookvoor Annette isdespanning
eraf en ze praat honderduit. Ik laat

boerinenhetvaltvoorEdwinnietmee
omde tulpen inhaarjurk teplaatsen,
uiteindelijk lukt het wel. Doordat hij
Doerak in de hoek wat teveel been
geeft, springt hij in galop en gaat in
galopoverde balkjes,wat nietecht de
bedoeling is. Tot slot bereiken ze de
poort en zit het er voor Edwin op. Hij
vindt het jammervan z'n galopje,maar
istochtevreden.Ook hierinzalEdwin
eenvierdeplaats halen.
De andere Nederlanders doen het
uitstekend.BijEnglishequitation:twee
gouden,eenzilvereneneenbronzen
medaille. Bij working trail: twee gou
denen tweezilverenmedailles.Gree
ijevanderLaan,diehierbij de Martini
manege rijdt,wintgoud op beideon
derdelen!
De prijsuitreiking is een emotioneel
gebeuren.Alle vrijwilligers en hettoe
gestroomde publiek zijn er bij. De
sporters worden met luid applaus
verwelkomd en ook bij hen stijgt de
spanning. Elke klassekent eenwin
naar en krijgt dan het lied 'Let'swin
together", gezongen door WiaBuze,
te horen. Het publiek en de vrijwilli·
gersondersteunenhetliedmet luid
applaus.De sportersgenieten echt,
maar ook als vrijwilliger lopen de

Donderdag
Doerak is lekker schoon gebleven
en als vrijwilligers(groom) staan wij
er vandaag ook netjes op: laarzen
gepoetst en de witte rijbroek aan. Ik
heb nog twee witte rijbroeken
meegenomen, want niet iedereen
heefteenwitte broek.Zekomengoed
van pas.
Voor Annette en Edwin heb ik een
foto van Doerak, ze zijn er erg blij
mee. Ikmaak kennismet de ouders
van Annette,ze zijnuit Denemarken
overgekomen. Annette wordt veel
vrijer en komt af en toe gezellig bij
ons zitten en vertelt vanalles inhet
Deens,watvoor ons tochmoeilijkte
verstaan is. Edwin heeft vandaag
zijn wedstrijdkleren ook aan: witte
broek, wit overhemd met stropdas,
zwart jasje, laarzen en witte hand
schoenen. Ze zijn allemaal trots op
hun outfit !
Het eerste onderdeel van vandaag
is: English equitation (de jury kijkt
welkecombinatiehetbestekan stap
pen, dravenengalopperen). Edwin
doethetheelaardig eninzijnklasse
wordt hij uiteindelijk vierde. De hin
dernisbaanverlooptwisselend.Doe
rakheeftveel belangstelling voor de

I

I j Zoekt U een

Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.
• Electra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PO Thesinge
• Water Tel. 050 - 3024536
• C.V Fax 050 -3024693
• Zink
• Dakbedekking

Mercedes Benz
nieuw of gebruikt

AUTOB RIJF
H. ZONDERMAN

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

050-3010735
0598-393504

Engelbert (050) 5419626
Tevens andere merken en alle reparaties
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EenterugblikmetPetra Datema
Twee weken na deSpecial Olympics praat ik met PetraDatema van deMartini manege nog even naover
een fantastische week. Een week waar vrijwilligers ensporters iets speciaals hebben beleefd.

In memoriam
Huib.Doyer

Burg . Triezenbergst raat 43 - 9791 CD Ten Boer
(() OSO - 3021210

De voorbereidingen
Twee jaar geleden begonnen de
eerste voorbereidingen voor Petra
Datema. Voor zo'n groot evene
ment komt heel wat kijken. Zes
weken van te voren wist Petra uit
eindelijkwie erkwamen en wat voor
niveau de sporters hadden. Inmid
delswas ook duidelijkdat ervande
manege 12 paarden mee zouden
doen en van buitenaf had Petra de
beschikking over 30 paarden. Vier
paarden zijn uiteindelijkhuiswaarts
gekeerd, omdat ze toch niet hele
maal betrouwbaarwaren. Er isdui
delijk voorveiligheid gekozen. Dat
Petradaargoedinisgeslaagd mag
blijken, want het hele toernooi is
zonder ongelukken verlopen.

Het moeilijkste onderdeel wastoch
wel om voor elk land steeds een
poule temakenmet gelijkwaardige
paarden. Ookhet laatstelandmoest
eenkeuze hebben uit goede paar
den en niet datgene wat er over
bleef. Pelra is daar zeker in ge
slaagd, wantals je de reactie van
de buitenlandse coaches hoorde,
dan was er niets dan lof over de
paarden en de organisatie.

De eerste dagen heeft Petra bijna
niets van het toernooi gezien en
zelfs tot diep in de nacht werd er
gewerkt om de schema's voor de
volgende dag weer voor elkaar te
krijgen. Donderdag en vrijdag, de
wedstrijddagen, zag je Petra ook
wat meerbuitenenheeft ze van het
geheel nog wat kunnen meema
ken.

Wedstrijdruiters
Sporters dieop het hoogste niveau
hebben gereden, zouden eigenlijk
ook best mee kunnen doen bij de
reguliere wedstrijdsport. Petra wil
eigenlijk vóór de officiële B-proef
jes aaneen nieuwerubriekstarten,
namelijk de BB-klasse. Hierin zou
den dangehandicapte ruiters kun
nen starten, recreatieruiters en rui
ters die af en toe een wedstrijdje

Let'swin together
Let's win to love
Let's wintogether
We will all rise above
Hand inhand we'lI stand tall
All for one, and one tor all
Let'swin together
To love
Let's win together

willen rijden. Ze hoeven zich dan
niet gelijk te meten met deofficiële
wedstrijdruiters en zijn op die ma
nier toch met dewedstrijdsportbe
zig. Misschien een tip voor het
KWPNof de landelijke ruiters, die
dit eens naar voren kunnen bren
gen.

Over de publieke belangstel ling
heeft Petra met name op de don
derdag niette klagen gehad. Wel
vindtzedatdelandelijke persende
echtevakbladen tekort hebbenge
schoten in hun berichtgeving. De
G.T. Express wil het op deze ma
nier ruimschoots goed maken, Pe
tra!

Gast op eigen terrein
Frank,alscoach van de Nederland·
se ploeg,was gast op eigen terrein.
In het beginwas hetweleven moei
lijk om de zaken te scheiden en
moest Frank er herhaaldelijk op
wijzen dat hij hieralscoach was en
niet als eigenaar/organisator van
de Martini manege. Ook hij heeft
het een fantastische week gevon
den. De Nederlandse ploeg was
eengeweldige ploeg en samenmet
Heleen Broos, die ook uit Gronin
gen komt, hebben ze een magni
fieke week gehad.

De sfeer op de manege was, door
de manier waarop de vrijwilligers
draaiden en met elkaar omgingen,
onvergetelijk. Of je nu drie dagen
draaide of een hele week. of je
elkaar kende of niet, het was een
hechte club van hardwerkende
mensen.
Tot slot Petra, als je nu in één zin
duidelijk moet maken wat deSpe
cial Olympics voor jouw betekent
heeft, wat zeg je dan? "Het is een
onvergetelijke week geweest, een
sfeer die je nooit weer meemaakt,
geen ongelukken en ruiters en
coaches die zeer tevreden waren!"

Petra, Frank ende Martini manege
kunnen terugkijken op een zeer
geslaagd evenement!

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

0505421890
24 uurs·dienst
• Rioolontstoppen
• Aanleg enreparatie
• T.V.·inspectie
• Gevelreiniging
• Impregneringen

~
PETER KUIl.
~

Huib was een man die van lekker
eten en een goed glas wijn hield.Er
werdthuisaltijd detijd genomen om
uitgebreid tekoken en de dag nog
even door tenemen. Ookvakanties
waren erg belangrijk: korte vakan
ties op Ameland bijvoorbeeldof vijf
weken zomervakantie naarItaliëen!
ofFrankrijkwaren favoriet.De groot
stehobbyvan Huib wasechter au
to's. Er hebben vele auto's bij de
familieDoyervoordedeurgestaan;
van super sportieve modellen tot
oerdegelijke gezinsauto's.
Innovember1998isHuibdeOuder
raad van Garmerwolde komenver
sterken en werd niet veel later ge
bombardeerd tot voorzitter.

In februari werd kanker geconsta
teerd: eerst werd gedacht aan long
kanker, maar achteraf bleek dat
blaaskanker de oorzaak was. Er
waren echter ookaluitzaaiingen in
longen, lever en botten. In dekro
kusvakantie volgde een blaas
operatie en hoopte Huib na een
week of twee weer aanhet werk te
kunnen. Hetging echter steeds wat
minder. Toch bleven Huib en zijn
vrouw moed houden en hebben nog
een arts in het VU-ziekenhuis te
Amsterdam bezocht.Niet omdat het
ziekenhuis in Groningen niet ver
trouwd werd, maar om nog meer te
weten te komen. Ze hoopten op
zeker nog een jaar samen waarin
ze zo graag nog opvakantiewilden
met elkaar.

Helaas: half mei brak Huib z'n
schouder doordat z'n botten zo
werden aangetast en zelfs fietsen
waserniet meerbij.Een week later
was hetzelfs alzoergdathijopbed
moest liggen. De woensdag voor
zijn dood wilde Huib zo graag een
pilsjedrinken;nietzomaar een pilsje,
nee, een Amstel-Gold moest het
zijn.Het drinken ging moeizaam en
de gehele slaapkamer stonk naar
bier,maarHuibgenootvan z'npilsje
en deomstanders van het moment.
Ook de dag erna genoot hij we
derom van een flesje Amstel en
vrijdag heeft hijnog eenkopjekoffie
meegedronken.Opzaterdag27 mei
is Huib Doyer op 63-jarige leeftijd
overleden.

Geopend: di. t/m vr. 8.30 tot 12.00 uur en 13.30 tot 18.00 uur
Nu ook de vrijdag-avonde tot 21.00 uur

zaterdag van 8.30 tot 14.00uur {wij zijn 'smaandagsgesloten}

Noorddijkerweg 13
9734 AS Groningen
Telefoon (050) 542 1690
Fa x (050) 542 37 76

Wij wensende familieveel sterkte.

Wil/emien Bakker-Foekens
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Het beloofde een rustige tocht te worden, met een goede weersvoorspelling : een zonnetje en weinig
wind.

Thesinger Zomeravond-fietstocht

Boottocht 50+
De Feestoommissie van Garmerwolde organiseert op zaterdag 2
september as, eenboottocht voor 50+. Vertrek om 10.00uurvanal
de Korrewegbrug inGroningen; terug rond 14.00uur.
Onderweg stappenweevenuitbij café Hammingh in Garnwerd.
De kosten bedragen slechts I 12,50 p.p., inclusief brood en drie
oonsumpties. Indien nodig wordt voor vervoer van en naar deboot
gezorgd.
Opgave bij Hillie Ramaker, Dorpsweg 26, Garmerwolde, tel. 54153
35. (Eventuele dieetwensen - zoals suikervrij - graag doorgeven)
Er kunnen slechts 40 personen mee, dus haast u: VOL=VOLlII
(Mensen uit Garmerwolde hebben voorrang; indien ruimte mogen
uiteraard ook Thesingers mee.)

Astrid BusenMylaUitham

Wist-u-dat ...
• het Radio Noord programma "Op
struun met Okkie Smit" van 09.00
tot 10.00 uur zondagmorgen 2 juli
rechtstreeks vanuit Garmerwolde
wordt uitgezonden? Luistert allen
naar wat Garmerwolde te bieden
heeft!
• EddyVegterper1juli zijngroente
kar vaarwel zegt en overstapt op
ander werk? Onze dorpen hebben
dusweer een voorziening minder!
• Sophie Buringa maandag 3 juli
gaatemigreren naarCanada? Haar
adres wordt: Bart en Sophie,383262
Salford Road, RR 1 Salford, NOJ
1wo Ontario, Canada.
• het gezin Ypma ons binnenkort
gaat verlaten enhun geluk opTer
schelling beproeft?

Onderweg eenprachtig uitzicht:gra·
zende koeien, jongeveulentjes,gei
tjes en lammetjes; wat is het
Groningse platteland toch mooi!

Roelieen Roelf, bedank1 voor deze
mooie fietstocht!

Vanwege het voetbal enhet voeden
vanJulian sprongenwe weer op de
fiets; via Lellens en Ten Boer naar
huis!
Defietstocht zat zo inelkaar dat we
de tweede helft de wind in de rug
hadden en dat rnaakte heteen stuk
aangenamer.

We gingen op weg naar Wittewie
rum, waar we een korte picknick
pauze inhebbengelast om op adem
tekomen!

Weer opde fiets maak1e de wind het
ons al en toe moeilijk op weg naar
Ten Post en Winneweer. Na een
aantal kilometers kwam calé
Winneweer - onze oontrolepost - in
beeld,waar Roei!JansenenRoelie
Dijkema ons - nummer 8 en 9 - al
stonden op tewachten,en waar een
oonsumptieons toe lachte.
Even later kwam de rest; wilde ha
ren, veel lolen nog genoeg energie
over voor de tweede helft van de
fietstocht.

fietspad zo smal is; we konden niet
naast elkaar fietsen om bij te klet
sen. Maar er warennog 23 kilome
ters te gaan!
Woltersum kwam in zicht: een leuk
plaatsje met oude huisjes, hier en
daar met oranje vlaggetjes;ook hier
is de oranjegek1e toegeslagen.

Wat betreft de wind zatende weer
mannen en -vrouwen goed fout: er
blies eenstevige noorderwind!Maar
dat mochtde pretnietdrukken,deze
twee gezondedames gingenoppad!
Vanuit calé Molenzicht zijnwe ver
trokken richting Ten Boer; over het
nieuwe fietspad. Jammer dat het

Feestelijke seizoensafsluiting GEO
De voetbalvereniging GEO heeft in het weekeinde van 17 juni het
seizoen weer op feestelijke wijze afgesloten. Op het zonovergoten
sportterrein in Garmerwolde namenenkele honderden mensendeel
aan een volleybal·, een voetbal· en een jeu de boulestoernooi.

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

G.N. Schutterlaan 10

OSO • 3021321

LANDBOUW
MECHANISATIEBEDRIJF

Oudman
Thesinge

Hetgezin Ter Veld zit opde
eerste rij ... (Foto:Henk Remerie)

J. V.d. Tuuk

Hoogtepunt van het feest was de
EK·wedstrijd Nederland-Dene
marken, die door zeker 150 men
sen op een levensgroot scherm
werd gevolgd. Ook de 3-0 uitslag
droeg natuurlijk bij aan een bijzon
der feestelijke en gezellige sfeer,
diena afloop tot indekleineuurtjes
zijn voortzetting kreeg.

Dolle pret op het speelkussen ...
(Foto:Henk Remerie)

door het duo Kees en Muriel Eng
wirda in de wacht gesleept.

Aanhet OpenGarmerwolder Kam
pioenschap op de jeu de boules
baan werd door 14 paren deelge
nomen. Hier werd de eerste titel

ter penalty's geschoten op keeper
Bert Balkema. Na een spannende
strijd kwam het duo Koos en TIm
van de Belt als overtuigende win
naar uit de bus.

De zaterdagmorgen was traditio
neel voor de jeugd met voetbal
wedstrijden enallerlei andere acti
viteiten. Ook twee verenigingen uit
onze partnergemeente Hesel in
Duitsland gaven hier acte de pré
sence. Een bijzonder succes was
de ouder/kind penaltycompetitie.
Hierbij werd door zeker35 vaders
en moeders met hunzoon oldoch-
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Inhet kader van de millennium festiviteiten in degemeente Ten Boer
speelt Rederijkerskamer ''Wester'' op 7 en 8 juli een groots opgezet
historisch openluchtspel: "STRIJD OM WATER",

Strijd om Water!

Thesinge bedankt

Beide avonden zal er, voorafgaand
aanhetopenluchtspel, een Middel
eeuwse markt zijn,met o.a"kipop
de wip", "varken schoon aan de
haak",eenkwakzalver envolopeten
endrinken.
Op zaterdag is er een feestelijke
afsluiting in dorpshuis "De Leeuw"
met medewerking vande"Big Bel·
Iy's Blues Band".

Anders dan anders
Om dit jaar eens iets anderstedoen
dan het traditionele Openluchtspel,
heeft "Wester" gekozen voor een
grootsopgezetHistorischstuk. Een
bestaand script "De slag om het
Bolmeer" vanT. Minses, werd aan
gepast om te speleninonze omge
ving. De "Ridderborg" in Garmer
walde, ooit gestaan aan de Stads
weg (waar nu Karel Drabe woont),
het huis "Steerwolde", inhet gebied

Stuurwold bij Thesinge, het land
goed "Ekenstein" bij Appingedam,
en Ten Boer, Noorddijk. Bedum en
"Stad"...alles speelteen rolin"Strijd
om Water". Het spel zal zichafspe
lenvoordekerk en opde Dorpsweg,
diedaarvoorgedeeltelijkwordt afge
zet.Hetdoorgaande verkeerzal met
een kleine omleidingrekening moe
tenhouden; hopelijk worden tijdens
het spel auto- en brommergeluiden
beperkt.
De burgemeester van Ten Boer
speelt ook mee; hij heeft tijdens de
repetitie al blijk gegeven van een
groot improvisatievermogenl
Omdat erinhetstukkanonnenvoor
komen, is voor dit onderdeel de
"StichtingHistorie Koninklijke Ne
derlandse Veldartillerie" uit Us
quertingehuurd. Deze enthousiaste
groep mensen en paarden - regio
naal en landelijk bekend door o.a.

optredens bij de viering van het
Leidens Ontzet - zal tijdens het spel
een spectaculaire demonstratie ge
ven!
Eenkoetsmetpaarden,aangespan
nen munitiewagens met kanonnen,
boerenwagens, figuranten, de Har
monie en - niet te vergeten - 21
wellustige nonnen uit het klooster
Witlewierum(betrokken uit het Gar
merwolder Gemengd Mannenkoor)

Het belooft met elkaar een groots
schouwspel te worden!
Neem daarbij de omlijsting,die door
de Feestcommissiewordt georgani
seerd,meteenMiddeleeuwsemarkt,

", w..-"'2'l
919 1 CT T.. lIoe<....... '
919C M Ten....
T"", ,,,,,, fD!iCl30288N
":"eWu ~302 1100

G... llI1lm
a..o 3063.00e2&

(F% : Ferry ten Brink)

historische spelen en de mogelijk
heiduitgebreidteetenen tedrinken,
danisditzeker een gebeurenwaar
bij uniet mag ontbreken!
De aanvangstijden zijnals volgt:
17.30 uur: Middeleeuwse markt
20.00 uur: Openluchtspel
22.30 uur: Slotfeest
Als u de "Strijd om Water" niet wilt
missen, kuntukaartenbestellen bij:
Janna Hazeveld tel.050-541 4777,
Dienco Bolhuis 050-541 44 24, de
AgriShop of de WV Ten Boer. Of,
nog beter:neem meteen eencombi
kaart voor het toneel (op vrijdag- 6f
zaterdagavond) én de feestelijke af
sluiting indorpshuis "De Leeuw"!

... het beStwr' van de (»a'l,o ,1Ye09"ll Thtts noe
en aan -.el: besluU' ~llfl de 'rou'"'llrç
dorpSOO3"l~ Thes~

De wulpse nonnen oefenen samen metmoeder-overste.(F% :HenkRemerie)

Geach te oames. reee o

16 MEI 2IJUiI

• Reproducties
• Art-prints
• Posters. Lijsten
• Passe-p artouts
• Ophangsystemen
Tevens:
• Copy & Faxservice
• Papierwaren
• Kaarten

Win kelcentrum
l ewenborg
Kaju it 282
050 - 5426699

Heinder
vld Veen

Voor bedrijven en particulier
handel In:
• Pallet- en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen
• Enz.
• ·Top way· prof. aluminium

steigers, trappen en ladders

Nijverheidsweg 6 Ten Boer
Telefoon 050 - 3024833
B.g.g. 050 - 3022689
Fax 050 - 3024834
Mobiel 06 - 51581046

We moesten even b ijkoMe 'l Vit/I enes "' lIt llr lf'l j\~ I 'e do-p is gebeu rd.lo mposllnll'latXlen we het 111
onre geMeent e m mctS 'log rset I1eld..,.gehad Zoveel publlCk. zoveel medl3 belal1gslolh.'IQlIn lIllfl
gewek:hg . afwisSOI" 'ld Pfog''''llmo

We z,jr nu weer te. ug i'l dele t~d. 00 inlh kker zijn bezo r-ven e-r ",'e gaan on~ lichten op de toekom st
Ma;;,. voo- da t we c a: doen Wil',,,, I<o e I'KlIl éfW'l koor le -ugi<omel1op ...et weekje 1heslnge, ee n levo'l d
mol1umenr . Op lTMle.dooo mO'l1llfl lon re bbe... ,,""ioM e erl\entel; . k ~ ol(! al ma'ldf>ll'lg en d igi'8 al lo~

urldrui<kif'\; \Je:)l3ch l. mali' deze ,,'ke'llel'jkheodWIlI"" ,., ' OOkop pa;ll tlCvasDeQge"

Hel hele corp hee tl zlCh irl{;ezel voo- dl' __r-t. a .. 001< velen daarbu la .... O,t IS t. (lU ens ook eP.I1

voc r ...aarde om zo'n lantasliKtlllI'5u1taal Ie be rereen O...zo ...ell; emeende hart el Jke ca aan

iedereen .

\!"le' mersen .....!en WIl fU;l1 cie l beI'l~: de 1.It_pa a.den· (In wile_e..'ige volgorcel Ebe Vaa tst. a.
Jar Mol e'"la. Hans V.eggemans en Pel..".Hetdotma Vier inwoners V<lr1 " .... dOfP. dlfl hel prOlllCt door d k
en dun hebb en \Ioortge"(lk~e... ChapeauIl

000. de jaref' t-een hebben _ gaee'CIdat Thes flge ...er,\; aa....s:lOring nod ig !'e elt. Wjwac::htefl In
sl:annlng a'wat er ce kO'Tlendot)afan ",: de, vas t oog aarwenge. hoGeIloeden zal worcen getaverd
Thes nge. eer'I levenC 1'r'IOI1lIITWlf,' :ruI<lnw~ n el \leegeten!
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De 5 km-groep rust even uitophetpleinlje in Ten Boer. In afwachting van hetdéfilé. (Foto: Hans Klamer)

Het was een drukke, vermoeiende,
maar geslaagde week vol wandel
piezier. Overigens: zou ik de enige
geweest zijn die, geplaagd door
spierpijn en vele blaren, toch wel
heel erg blij was dat de volgende
dag een week Pinkstervakantievoor
dedeur stond?

Wil/emien Bakker·Foekens

De moedige vader had de vierde
avond weer mee willen lopen,maar
door een communicatiestoornis
waren de die-hards al inTen Boer
en de moedige vader nog thuis in
Garmerwolde. Dit was de warmste
avond en de tochtging o.a.over de
Stadsweg naar de Bovenrijgerweg
en viade Rijksweg weer terugnaar
Ten Boer. In Ten Boer aangeko
men, haalden we onze5 km-groep
nog inen naaankomst ophet plein
inTen Boerwerden we verwelkomd
door familie en vrienden. We kre
gen daar ook bloemenen onzewel
verdiendemedaille. Na even uitge
rust tehebben begon de ereronde
vooralle groepenmet spandoeken,
muziek en natuurlijk veel publiek
langs de weg.

slotenomi.p.v.snoepjesen koekjes
een gezondere versnapering mee te
nemen. Zo kon het gebeuren dat u
deze avond twee dames zag wan
delen die kauwden op wortels, ra
dijsjes en stukjes komkommer en
zochten naar de juiste route. Toen
we eindelijk vanWoltersum richting
campingdeBanjerd liepen,kwamen
we onze5km-groep tegen;zijwaren
alweer op de terugweg terwijlwijnog
eenextra rondjemoesten.Geenpro
bleem, tenslotte aten en liepen we
ons zo weer extra slank.

Op de derde avond,alweer ietswar
mer, waren alleen dedie-hards nog
met z'ntweeën over en haddenbe-

De tweede avond was hetdroog en
waren de moedige vader en zijn
zoon beide van de partij en erliep
ooknog eengezellige moedermee.
Op een gegevenmoment zagenwe
in een weiland een schaap op z'n
rug liggen: de moedige vader aar
zelde geen moment, sprong over
de sloot richting schaap en zette
deze weer op z'n poenes. Hierna
moest de sloot nogmaals genomen
worden. Dit bleek echter geen pro
bleem en wij konden onze tocht
weer voortzetten.

liepen doorweilandenenklei,maar
hielden vol.

heeft deze avond voor zijn zoon
gelopen: het ontbrekende zesde
kind. Het was nat en vies weer;we

Die eerste avond regende het be
hoorlijk. We liepen maar met vijf
kinderen mee. Een moedige vader

Hoveniersbedrijf
Brouwer

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

Havengi 'account

Uw partner in zakelijke
dienstverlening

Groningen - Telefoon (050) 541 6861/0651 355406

- AdviesenOntwerp van de tuin.
• Aanleg en onderhoud.
• Sierbestrating

•Waterpartijen &vIjvers.
• HoutconstructIes. Oamsterdiep 42 Groningen

Postbus 4161 9701 EO Gron ingen

Telefoon 0503"915° Fax 0503119280
E·mail haveng2@havenga-accounl.nl
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Eensmakende nasleep

Janna Star-Wassens

Bedankt!
Van degelegenheid wiliknog graag
gebruikmaken om tebedanken voor
bloemen, kaartjes, bezoek en tele
foontjes tijdens mijn verblijf in het
ziekenhuis en in Neerwolde. En 
last but not least - bedank ik me
vrouw van der Giezen dat ze zo
gauw kwam en Mieke en Eddy
Welling voor alles wat ze de afgelo
pen tijd voor me gedaan hebben.

Dekje en hulp bij het aan- en uittrek
ken van de kousen.
Ik moet nog even kwijt dat ik zo'n
fijne therapeute heb getroffen. Als
ik moest fietsen, gingen we een
afspraak maken waarheen. De laat
ste keer naar Hoogkerk; toen kreeg
ik een lekke band bij de suikerfa
briek. Dat kwam goed uit: daar
woonde haar vriend en die kon de
band wel even plakken ...
Allemaal fantasie.

Stiefbeel1 el1 ZOOl1
BIED TE KOOP AAN:
Hardhouten banken .... 99,95

Tuinbeelden van beton
8istrostoelen v/a ......... 10,-
Karpetten nieuw à....... 59,-
Tuin gereedschap
Wasbakken en W.C,'s
Antieke kasten en banken
etc.

TE KOOP
GEVRAAGD:
Stripboeken voor een goede prijs

Stalramen
Oud gereedschap

~l UIH1Bj 'ondememîng

Stiefbeel1 el1 zoon
U1gmm.weg 141 - 9131 BR Groningen
tel. 050-5492913 • Fax 050-5491660
••telel,06-53423019

=-JI'~""Cl

G.N. Schut terlaan 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 0 50 - 3021957
Fax 0 50 - 3021 574

HOF5TEDE-

de enige ben waarbij ditgebeurt.
De vrijwilligster en ikblijken elf jaar
naast elkaar te hebben gewoond.
Met Sietse en Willy Rozema wor
den we inhet Academisch Zieken
huis op de film opgenomen; bij te
rugkomst inNeerwolde vertellen we
dat we een filmrol aangeboden heb
ben gekregen.

Je leeft metelkaar mee ...
In Neerwolde heb ik het toch wel
prettig gehad. De moeder van Wil
lemvan der Schans lag bij mij op de
kamer en met de derde vrouw heb
ik reuze veel gelachen.
Onze afdeling heette Damsterdiep
en het kon gebeuren dat het hele
Damsterdiep beneden zat bij de
therapie. De één moest fietsen, de
ander oefeningen en nummer drie
op de pijnbank. Maar je leeft met
elkaar mee en als jehet goed doet:
even een duim omhoog.
Samen eten in de huiskamer en 's
avonds zinqen, De jongste was 25
en de oudste 95 jaar. Dat was een
schippersvrouw. Ze kon niet lezen
ofschrijven, maar wel verschrikke
lijk tekeer gaan. Liedjes van vroe
ger kende ze nog uit haar hoofd.
En als jewat handiger wordt, ga je
de anderen helpen: brood smeren,
koffie en thee inschenken, slab
omhangen, de boel opruimen ...
Opvallend isdat ermensen zijndie
zo kinderachtig tegen je gaan pra
ten. We zeiden op den duur:we zijn
wel kreupel, maar nietseupel.

Met één kruk lopen inhuis en niets
kunnen doen. Eten van Tafeltje

Naar huis ...
En dan eindelijk mag je naar huis.
Iedereen wil dat ook graag natuur
lijk. Na vijf weken samen optrekken
is dat weer een hele verandering.
Het isstil en ikkan niemand plagen

~'
W aarborg

Installateur

te droppen. In Bloemhof is geen
ruimte. Na twaalf dagen lukt het bij
Neerwolde. Dan merk ik hoe ver
wend ikwerd inhet ziekenhuis.Alle
dagen bed verschonen en overal
hulp bij. Ook al gauw weer probe
ren te lopen, dat is beter voor de
breuk.Hiervoor maken ze een soort
rollator met hoge stangen en brede
steunen, waarop ik met de armen
kan liggen.

De werkdruk iserg hoog, maar het
moet toch niet voorkomen dat ver
geten wordt te noteren dat ik naar
het ziekenhuis moet om het gips
eraf te krijgen. 's Morgens heb ik
het gezegd en 's avonds weer. Ik
sta doodgewoon niet inde agenda!
's Avonds moet nog een vrijwillig
steropgescharreld worden -jemag
niet alleen - en een rolstoelbusje
besteld. Bovendien blijkt dat ikniet

De werkdruk is hoog ...
Als ikinNeerwolde kom, maakt de
therapeute ook direct één voor me
klaar. Daar wordt trouwens ver
wacht dat je zo veel mogelijk zelf
doet. Eén keer indeweek bedden
verschonen; en die niet alleen on
der de douche kan, kan alleen 's
maandags met hulp douchen. Ik
mag me gelukkig in de badkamer
wassen, met een beetje hulp en
dan soms een hele tijd wachten
voordat ze me kunnen helpen met
m'n kousen.

~, ;;;' ';, : centrale verwarming
~~;1. ; elektrische installaties
(J '; • . sanitair

- ~)') loodgieterswerk
zinkwerk endakbedekkingen

Installatietechniek

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

Je staat te kijken naar de treetjes van de trap en je stapt toch de
andere kant op, terwijl je nog roept: "Oh nee toch!"
Daar lig je bij dekeukenkastjes omhoog. Je linkerpols doet pijn en
je weet meteen: die is weer gebroken. Je heup doet zeer en een
brilleglas ligt er uit. Die eerst maar zoeken, voordat erop wordt
getrapt.

Maar half overeind merk je: dat
gaat niet goed! Dus eerst maar zit
ten. Als het beter gaat, toch maar
proberen overeind tekomen en dan
kun jehaast niet staan van de pijn,
doch jemoet bij de telefoon zien te
komen.Wieis er thuis inde buurt?
Mevrouw van der Giezen. Ze komt
nogal gauw, maar kan er niet in.
Deuren zijn nog op slot. Weer over
eind ... au! au!! "Meteen de dokter
maar bellen,"zegt ze.Als die komt,
ziet hij direct dat de arm weer ge
broken is en omdat de voet niet te
bewegen is, zal ereen ambulance
moeten komen.
De dokter regelt alles. De ambu
lance komt, maar kan de draai naar
de kamer niet maken. Weer over
eind ... au! au ! au!!
Intussen m'n zus gebeld; die is in
het ziekenhuisals ikdaar kom. Fo
to'sgemaakt;arm opdezelfdeplaats
gebroken als zes jaar geleden,plus
een schaambeenbreuk. Of ik wel
naar Stadskanaal of Winschoten
wil,wordt gevraagd.Zo'neind weg,
asjeblieft niet!

Geen plaats ...
Er isnergens plek,want ikheb geen
verpleging nodig maar verzorging.
Eindelijk - om 14.15 uur - kan ik
naar boven. Er blijkt wel een bed
vrij, maar dat moet van de minister
wegens bezuiniging.
Na drie dagen worden er toch po
gingen gedaan me ergens anders
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De heer R.Jurjens overhandigthet
geschenk aan Mevrouw Bolt. (Foto:
Tjitte Hoogkamp).

Hillie Ramaker-Tepper

Namens de gemeente Ten Boer
overhandigt de heer R. Jurjens uit
Thesinge het geschenk aan Me
vrouw Bolt uit Ten Boer met de
woorden : "De Ouderenbonden
(ANBO/PCOB) en de werkgroep
Gehandicapten dringen er in onze
gemeente al jaren opaan en zeg
gen: Probeer het nu teregelen,eris
erg veel behoefte aan!
Eigenlijk zou menéér Bolt hier nu
moeten staan ...Hij heeft eralvanaf
het begin opaangedrongen, maar
isjuistvanmorgen gevallen en daar
door nóg minder mobiel geworden.
Daarom mevrouw Bolt ..."
Na het officiële gedeelte kunnen we
genieten van een hapje en een
drankje, uitstekend verzorgd door
het project Werkprojecten Delfzijl.

Mocht u hulp nodig hebben, neem
dan vrijblijvend contact opmet:
Klussendienst Vliegende Equipe,
Oosterburen 1,9991 NBMiddelstum;
tel. 0595-551 688, fax. 0595-551
984. Leden betalen f 6,-totf 12,- per
uur (afhankelijkvan het inkomen),
plus f 5,- voorrijkosten. Het meest
voorkomende gereedschap - zoals
een grasmaaier - is aanwezig; an
dere machines kunnen eventueel in
overleg worden gehuurd.
Ook instellingen, verenigingen,
peuterspeelzalen en scholen kun
nen er terecht voor kleine klussen
tegen aangepast tarief (f 17,50 per
uur, plus f 10,' voorrijkosten).

BELGA
FIETSEN

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fietsen

Winkelcentrum LEWENBORG

Kajuit 272 Granigen
tel. 050 - 5422252

Het begin
In 1998 zijn we in Winsum en De
Marne gestart. AI gauw kwam er
ook een aanvraag van Hoogezand.
Najaar '99 kregen we een verzoek
van Bedum, Ten Boer en Lopper
sum. We hadden toen alaardig wat
ervaring; in januari zijn we begon
nen het idee uittewerken.
Men kan bijons terecht voor hulpbij
het gras, de siertuin, een boom
omhakken, schoonmaken van de
dakgoten, verhuizen van deslaap
kamer (als je beneden moet sla
pen), een wandje verven, stekker
aanzetten, enz.
De mensen van de Klussendienst
doen het zorgvuldig en onder
begeleiding; je kunt erop venrou
wen dat het gebeurt!
De aanvragen om hulpworden be
oordeeld door Tjitte Hoogkamp, de
projectbegeleider. Hij komt bij de
mensen thuis en kijkt of de ge
vraagde klus past binnen het aan
bod en de doelstelling."
De groep zit bijelkaar rond één tafel.
Zo tezien een leuke club, erhangt
een gezellige, ontspannen sfeer.

Om het geheel een officieel tintje te
geven, reiken dedrie verantwoorde
lijkewethouders een eigen inwoner
een gratis lidmaatschap plus tien
uur dienstverlening uit.

wonen. Veel weduwen, maar ook
jongere minder mobiele mensen
komen hierdoor in deproblemen.

vier jaar, maar hebben aleen lang·
ere ervaring. Het is de bedoeling
dat de mensen nuttige en zinvolle
dingen uitvoeren,weer meedoen in
de samenleving.
Het is een kwestie van op elkaar
aansluiten: van deene kant zijn er
mensen die geen werk hebben en
van de andere kant mensen die
hulp nodig hebben. De politiek wil
tegenwoordig dat de mensen zo
lang mogelijk zelfstandig blijven

OogMerk - Opticien
Brillen -Contactlenzen - Hoortoestellen

De leden van de Klussendienst; links projectbege/eider Tjitte Hoogkamp.

~---.Omdat."n~~.mgei ijk lji~t·rJ. 1

Boekholt - Hensbroek

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 281 -9733 CV Groningen -Tel./Fax050 -5490549

StartKlussendienst
We schrijven woensdag 31 mei2000. De Klussendienst voorouderen
en mensen meteen handicap in degemeenten Bedum, Ten Boer en
Loppersum gaat officieel van start!

Om 16.00 uurworden weverwacht
in "De Schakel" te Bedum. Na een
kopje koffie met een plakje koek
geeft Koosje van Doesen, divisie
manager Klussenpools, enige uit
leg over detotstandkoming van de
Klussendienst."WerkprojectenGro
ningen iseen zelfstandige stichting
met als doel een methode teontwik·
kelen en uittevoeren om wat lang·
ere werklozen weer aan hetwerk te
helpen. We bestaan in deze vorm
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Zanggroep "Tight Bars· tijdenshet laatste OSA-eoncert van ditseizoen in
deKloosterkerkte Thesinge. (Foto: WolterKarsijns)
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WONINGINRICHTING - MEUBElMAK ERIJ
Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel.: 050 - 3021383 Fax: 050 - 3021435

I~tf?c,--- _

Roe/ieDijkema

voetbalwedstrijd Frankrijk-Neder
land.
Een gezellige dag was ten einde en
volgens mijheeft iedereengenoten
van de mooie tocht. Dit lag mede
aandechauffeur ende reisleidster,
Janny Rendering, die ons onder
weg op prettige wijze op de be
zienswaardigheden wezen.

Uitstapje reisclub Thesinge e.e,
Tegen halfnegen vertrokken we 's morgens uit Garmerwolde rich
ting Winschoten. Gelukkig nietviadesnelweg maar doordemooie
Woldstreek en het Oldambt via binnenwegen. De volop bloeiende
aardappelvelden boden een mooie aanblik. Zoook degrote, mooie
boerderijen; al dan nietgoed onderhouden.

Om even over achten waren we
weer thuis;mooioptijddusvoor de

In Nieuweschans reden we even
langs het bronnenbad en daarna
door het vestingplaatsje Oude
schans. Alles wijst hier er nog op
dat het vroeger een garnizoens
plaats is geweest. Overal zie je
kanonnen staan en zelfs de tele
fooncel is een wachthokje van de
soldaten.
InWinschoten werd inhetMuseum
Stoomgemaal kolfie gedronken.
Daarna volgdeeen rondleiding.Dat
was zeer interessant. Alles lag er
keurig gepoetst en gesmeerd bij.
Buitenkon jezien hoeveel water er
weggepompt werd.
Helaas heeft hetgemaalgeen func
tie meer en liep het water via een
overloop weer terug.
Hetgemaalwordt tegenwoordigook
als trouwlocatie gebruikt.

Tegen elf uur werd koers gezet
naar Vriescheloo voor eenheerlijk
diner. Daarna gingenwe terugnaar
Nieuweschans, waar we de grens
over gingen. Om op te schieten
gingen we over de Autobahn naar
Emden. In Emden redenwe langs
de Eems. Hier kon je de Eemsha
ven en depier van Oterdum eens
vandeandere kant bekijken.
Daarna volgden we eenzwerftocht
doorKrummhörn. Net alsinGronin
gen heb jehier wierdedorpen. Die
zijnvroegerdoor de monniken van
Wittewierum bewerkt. Je vindt er
dan ook de plaatsen Wirdum en
Loppersum.
InGreetsiel kregen we gelegenheid
het plaatsje tebekijken. Dat is een
vissersplaatsje. In de haven lagen
dan ook een paar vissersschepen.
Verder waren er veel winkels en
kroegen.

Toen we tegen vijfuur weerinde bus
zaten, begonhet teregenen.
Maar bij de grensovergang kregen
we de buipas goed: het smakte d'r
uitl Gelukkig klaarde het later weer
op. Het lag in de bedoeling om in
Heiligerlee een broodje kroket te
eten, maar om de één of andere
reden liep dit fout .
Toen werd koersgezetnaarWinne
weer,waarincaféWinneweeronze
honger gestild werd.

11



Een fantastische ploeg vrijwilligers! (Foto: Henk Remerie)

Foto van de maand

Kerkdiensten

Redactie
Fotograaf Garmerwolde :
Henk Remerie 050· 5419630
Fotograaf Thesinge:
Wolter Karsijns050·302 20 71
Eind-redactie
Hillie Hamaker-Iepper
Dorpsweg 26, 050·541 53 35
Admin istrat ie:
Peta Jurjens,
G.N. Schuttertaan36.
9797 PC Thesinge, 050-302 38 96.
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr. 32.07.05.749

Agenda

Abonnementsgeld f 20.00 p.j.
Postabonnees f 29.50p.j.
Losse nummers f 2,-

Kop ij inleveren bij Dorpsweg
26 of G.N. Schutterlaan 16.
u iterl i jk woensdag 19 j uli
19.00 uur. zo mogelijk eerder.

1.6.7,8,13 ,14 en 15 juli
Schuur Bovenrijgerweg 19; 20.00
uur: toneelvoorstelling 'De Rijge'
7 en 8 juli
Garmerwolde: Historisch Open
luchtspel en Middeleeuwse markt
bij de kerk, plus slotfeest in het
dorpshuis
maandag 10 juli
Tuinkeuring inGarmerwolde

Gezocht: winterstalling voor
kampeerbus. Fam. Groothuis. tel.
050-541 61 18.

2 juli
09.30uur:Thesinge,drs.H. Hoeks
tra/Emmen
9 juli
09.30uur:Thesinge,Prof.dr.A.F.J.
Klijn
16 juli
09.30 uur: Garmerwolde, ds. K,
Meyer/Grootegast
23 juli
09.30 uur: Thesinge, ds. Overzet
30 juli
09.30uur:Thesinge,ds. E.J.Struif!
Oosterwolde

Stoomfluitje

Foto's en/of
anecdotes
gevraagd
De jaren vijftig week in
Thesinge blijkt op velen een
onvergetelijke indruk te heb
ben gemaakt. De Feest
commissie ontving bijgaande
brief van degemeente;ookde
Vereniging Dorpsbelangen
Garmerwolde stuurde een
spontane felicitatie.

Vermoedelijkcirculeren erheel
wat leuke anecdotes door het
dorp. Ook moeten er honder
den foto's zijn gemaakt.
Hebt U iets, waarvan udenkt:
dat MOET iedereen weten/
zien, meldt het ons1!!
We zijnbenieuwd ...

"De Soos"
De uitslag van de klaverjasavond
op dinsdag 13 juni luidt:
1. G. Bouwman 6823
2. Mevr. J. Vliem 6686
3. Mevr. M. Pops 6476
4. K. Wierenga 6386
5. J. Reinders 6185

Bel met één van onze hypotheek
adviseurs:
JacobArends ot Sjoerd Cats
telefoon (050) 3039494

Uziet het.Metdenieuwe OpMaat
Hypotheek van de Rabobank kan ei
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm, dieopgebouwd is u~

een lening eneen verzekering. En af
hankelijk van uw wensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind
kapitaal. Zodanig dalualtijdmaximaal
fiscaal voordeel heeft. Uniekisdatude
OpMaat Hypotheek op ieder moment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meer weten?Ook datkan.

Kan ik met de
nieuwe OpMaat

Hypotheek
ook...?

Bedum-Ten Boer

..We hebben eenprimainkomen.
Mijn vrouw wil straks een paarjaar
stoppenmetwerken om voordekinde
ren tezorgen.
Dan willen we minderaan onze hypo
theekbetalen, kan dat?
Ja, dat kan.

Rabobank

..Allebei netafgestudeerd en di
rect aan hetwerk. Mijn vriend wilmet
een een huis kopen. Kan dat nu al?
Wantecht gespaardhebben we niet.
Ja, dat kan.

..We zijnopzoek naar een hypo
theek waar we later weer uit kunnen
putten. Voor destudiefinanciering van
onze dochter bijvoorbeeld. Kandat?
Ja, dat kan.
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