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Jantje van GEO •••
Zo kent iedereen die ietsmet voetbal temaken heeftmevrouw Jantje Ganzeveld uit Garmerwolde. AI bijna10 jaar is zij deeerste vrouw van
hetclubhuis. Daarvoor hielp zij al jaren mee bij devele werkzaamheden diedoor vrijwilligers worden gedaan om een voetbalclubdraaiende
tehouden. Een hoogtepunt voorJantje bij GEO wasdebouwvandenieuwe kantine.Zij legdehiervoor deeerste steen en totopheden bepaalt
zij vooreen grootdeel desfeer in dit clubhuis. Jantje is er in iedergeval opdezaterdagen enoptrainingsavonden enverzorgt dan dekoffie
enandere versnaperingen. Bovendienheeft zij een luisterend oor voor hetwel en wee van despelers, trainersen overige betrokkenen. Er
is altijd lekkere verse koffie, een passend muziekje en iets te eten in hetgezellige clubhuis. Bezoekers van buitenaf laten ookvaak horen
datze hetbij hun eigen club lang niet zo mooi voor elkaar hebben.

Janlje Ganzeveld, de kantinebeheerster van GEO. (Foto: HenkRemerie)

Team van vrijwilligers
Erstaan gelukkignog heel wathulp
troepen om Jantje heen.Een groep
bestaande uitbijna20mensen draait
volgens een tevoren afgestemd
rooster de kantinedienstenmee. Als
het eerste van GEO uit moet spe
len, gaat Jantje altijd mee met het
supporterslegioen en zorgt dan te
vorendat alles kanreiien en zeilen
in dekantine. Daarnaast is ereen
schoonmaakploeg, die wekelijks het
clubhuis op ordehoudt. Haar zus.
mevrouw Aaltje Steenhuis, helpt
haar vrijdags altijd met allerlei
voorbereidingen voor hetweekend,
zoals het klaarmaken van de
snoepzakjes voordezaterdag. Het
overzicht van devoorraden en het
op peil houden ervan is iets wat
Jantje zelf bijhoudt.
De sfeer is voor haar heel belang
rijk: rond de kerstdagen staat er
een kerstboom en isderuimtever
sierd met kerststukken. Door het
jaar heenstaan erher en der plan
ten, ligt er wat leesvoer en zorgt
Jantje dat de zitjes en de bar er
netjes uitzien.
Ookvoor extraactiviteiten is zijwel
te vinden. Of het nu om een be
stuursvergadering. de jeu de bou
les. ouderengymnastiek, bingo of
kinderdisco gaat: men krijgt van
Jantjealtijd medewerking omietste
organiseren.

Vrijwilligers ontmoeten vrijwilligers
In het kader van het jaar van de

vrijwil liger heeftdeKNVB een actie
optouwgezetdiede bovengenoem
detitel heeft. Hiervoor werd Jantje
aangemeld en zij was op hemel
vaartsdag eregast inhetFeijenoord
stadion in Rotterdam bij de wed
strijd om de Amstel Cup tussen
PSV en FC Twente. Twee weken
tevoren werd zij er door de KNVB
vaninkennis gestelddat zij samen
met nogtien vrijwilligers uit hethele
landwelkomwas.Samen methaar
zoonKorbezochtzijdezedag,welke
speciaal gereserveerd was voor

kantinemedewerkers. (Doorhet jaar
heenzijnersteedsandere groepe
ringenvrijwilligers die bij groteeve
nementen in het zonnetje worden
gezet.) Na deontvangst met koffie
en gebak was ervoordezekantine
mensen heel toepasselijk een tap
demonstratie.
Daarna werden ze rondgeleiddoor
het stadion. In dekleedkamers la
gende tenuesalopnaamenplaats
klaar.Ze mochtendoordevoetbal
tunnel lopenen even langshet veld
staanenervarenhoe immensgroot

zo'nstadionis. Naast eenvoortref
felijk diner werd hen met een per
soonlijk toespraakje eencertificaat
aangeboden. Dit staat nu te pronk
inhet clubhuisen isvoorzienvan de
tekst:"Vrijwilliger met eenhart voor
deinwendige mens".
Het meest indrukwekkend vonden
Jantje en Kor desfeer in zo'n vol
stadion tijdens de super spannen
dewedstrijd. Er moest een verlen
ging en ook nogstrafschoppen aan
te pas komenomFeTwentekam
pioen te maken.

Sportcomplex KNVB in Zeist
De actie: "Vrijwilligers ontmoeten
vrijwilligers" krijgt voor Jantje nog
een staartje.Op 28juniwordenalle
vrijwill igers, die door het jaar heen
ingepast in een bepaald thema bij
een evenement aanwezig waren,
verwacht in het hol van de leeuw.
Hetgaatdan omongeveerhonderd
actieve vrijwilligers. En ook deze
keer mag Kor weer mee. Ook dan
staat er een rondleiding en een
warm en koud buffet op het pro
gramma.Verderishet nogeenver
rassing wat er overdag gebeurt,
maar 's avonds kunnen zij een
Bondsvergadering bijwonen. Dit
laatste heeft niet echt hun interes
se, maar van alle andere verrassin
gen geniet Jantje volop.

Truus Top



Feestweekend vv GEO
Zoals gebruikelijk begon het feestweekend ter afsluiting van het seizoen op vrijdagavond met het
bedrijven volleyballtoernooi. Erhadden zich hetmaximale aantal van twaalf teams aangemeld. Ondanks
een enkel buitje kon het hele programma worden afgewerkt enkwam hetAdviesbureau Ritsema van Wim
Ritsema uit Thesinge alsbeste uit destrijd.

De tweede plaats was voor de ge
meente Delfzijl en de derde voor
AannemersbedrijfHavenga uitGar
merwolde. Na de wedstrijd kon de
regen het volk niet meer deren,
want men zatgenoeglijkondertent
zeilen bij een prettige temperatuur
dedorst te lessen.

Op zaterdagochtend was er voor
alle jeugdteams een wedstrijd. Het
programmabegonmet de jongsten.
Tijdens deze wedstrijdenkon ieder
een zich vermaken met allerlei at
tracties. Er werden door de jong-

stenballonnenopgelaten,erwasin
degymzaal eenluchtkussenenbui
tenstond een limonadekoeeneen
supergrote sjoelbak. Op het trai
ningsveld kon de schotkracht ge
meten worden door het snelheids
kanon "dikke Bertha" en rond het
middaguur werd duidelijk welke
ouder en kind de beste penalty
schutters waren:dit bleken Timen
Koos van de Belt uit Thesinge te
zijn.
Vanafhalf drie was er het senioren
voetbal op een half speelveld in
teams van 7 spelers. Er deden 15

teams aan mee. Halverwege het
programma moestervanwegeeen
tropischeregenbui metonweereven
gestaakt worden, maar uiteindelijk
kontochhetheleprogramma afge
werkt worden.De winnaarwerd het
team van BEF-Bar, goeie tweede
werd Fe Stuurloos en de derde
plaats was voor De Sterschieters.
Hierna namen bijna 200 mensen
deel aan de royale barbecue met
salades en stokbrooc. Ondertus
sen werddejeude boules wedstrijd
in paren gespeeld. Er was zoveel
animo voor dat de winnaars pas

RitsemaSierbestrating uitGarmer
wolde heeft eind vorig jaaralle E
en F pupillen voorzien van een
prachtig rug-logo en veel trainings
ballen aangeschaft. Tijdens het
feestweekendposeertdejeugd van
alle vijfEen Fteamsop(envoor)de
oudevrachtauto van Ritsema.(Foto:
Bertho Top)

Onder de bonte verzameling men
sen bevindt zich een heusetraves
tiet (Han Munstra). (Foto: Henk Re
merie)

tegen tienen bekend waren. Met
een koelbloedige mentaliteit lieten
onze jeugdspelers Timvan de Belt
en Bart van der Tuuk zich in een
geanimeerd showtje voor veel pu
bliek niet overbluffen door de twee
trefzekere brandweerlieden.
Rond 21.00 uur werd de gymzaal
omgetoverd tot concertzaal. De
band "Feedback" met o.a. zange
resJeanet Ganzeveldtrad optot in
de kleine uurtjes. Dit was voor de
geroutineerde muzikanten heteer
ste optreden in deze formatie. Zij
kunnen wel een feest bouwen en
hebbenhet seizoenvandew GEO
gaaf uitgeluid.

Truus Top
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BIED TE KOOP AAN:
Tuingereedschap
Hardhouten banken....135,
Antieke kasten en banken
Stoelen en tafels

+ 4000 stuks
Horeca accessoires
Wasbakken en WC's
Kranen etc.

Stjefbeen en zoon

TE KOOP GEVRAAGD:
Stripboeken yccreentoerle prijs

Stalramen
Oud gereedschap

1L (J. den ~IJ ing

Stjefbeenenzoon
Ui gersm. weg147- 9731BR Groo ingen
te l. 050-5491913- Fax 050-5491660
autetel, 06-53413019

Huishoudelijke artikelen. Bankstellen al vanar 749,
• Speelfoed • Toilet en Cadeau artikelen. Video
banden 240 minuten 6,- per stuk. Aardewer/ponelein
voor minder dan de halve prijs

UI,ersmawe, 14 - 9731 SS Gronin,en - (050) 549 00 70



Om halfnegen werd vertrokken uit Garmerwolde enginghetover de
A7 naar Bolsward, waar in deGroene Weide koffiegedronken werd.
Daarna ging hetover de Afsluitdijk naar Den Oever.

Dagtocht reisclub Thesinge e.e,
2IJ junÎ2IJIJI

In Zijdewind - inLandmans Welva
ren - genoten we van een eenvou
dige lunch.Nadienbezochten wein
Winkelhet parfumeriemuseum. Hier
stonden hele kastenvol met flesjes
parfum. onvoorstelbaar veel en
soms hele mooie en hele dure.
Natuurlijk kregen we allerlei geur
tjes opgespoten en kon je in 't win
keltje je favorietegeurkopen. In de
bus rook - of stonk. zo je wil t - het
een uur voor dewind.
Hier verliet degidsde bus. Dankzij
haar hebben we een goeie kijk op
Wieringen gekregen. Jammer dat
ze wat moeite had met links en
rechts.
Daarna ging het richtingEnkhuizen
en via de Enkhuizerdijk naar de
Polder. Om de file op de A7 te
omzeilen.reedonze chauffeur(Ger)
met ons door vele kleine plaatsjes
en viadeopritvaneenbenzinepomp
belandden we vóór defileopde A7.
Eenloze zet van Ger;hij kreeg dan
ook applaus van het gezelschap.

Roe/ie Dij'kema

In Niebert. in restaurant Klaver,
stond een heerlijk diner voor ons
klaar. Tegen negen uur waren we
terug in Garmerwolde.
De reisclub bestond op20junipre
cies 50 jaar! Op 20 juni 1951werd
hij opgericht door meester van der
Molen, het toenmalige hoofd van
de openbare school in Thesinge.
Laten we hopen dat de club nog
vele jaren zal voortbestaan.

Hier kwam ereen gidsindebusen
ging het door kleine plaatsen inde
gemeente Wieringen. Eerst werd
de haven in Den Oever bezocht;
daarna ging het door de dorpen
Oosterland. Vetrob. Stroe. Hypoly
lushoef. Hollerbalg. Westerland en
De Hauker.Het mooie van eengids
is.dat jeheelwatoverdeomgeving
gewaarwordt. Het landschap was
soms erg glooiend enaftoe had je
een pracht uitzicht opdeWadden
zee. Het hoogteverschilwas soms
erg groot: tussen het topje van de
Nicolaaskerk en de Hollerbalg zat
een verschi l van zeven meter! Dat
wil zeggen :als jeopdetorenvan de
kerk staat, dan sta je net zo hoog
alsopde grond in Hollerbalg.
De oude dijk in De Hauker werd
vroegerdeWierdijk genoemd. Hier
kwamhet wier vandaan. waarmee
de kindermatrasjes werden gevuld:
Verder vond je er veel kogen met
bos en eendenkooien.
OphetSchraleEndhad jeeenmooi
uitzicht op het Amstelmeer. Langs
deroutestond veelkunst indevorm
van koeien;dit waseen odeaan de
koe vanwege deMKZ.

Over deAmsteldijkgingenwenaar
Anna Paulowna en langsdeKnees
kade naar Oudesluis. Hier zag je
heel duidelijkhethoogteverschil in
het landschap. In DeZijpe kwamen
we langs een mooie achtkantige
watermolen. Indeze streek worden
veel bloembollen en groentes ge
teeld. Ook is erveel recreatie.

,, ~
~ "J .

De schoolverlatersvan Garmerwo/de.Zittendop dèbankv./.n. r. :
Taljana Guikema. TjeerdDrabeenErik vanBruggen. Erachter:
Marilyn Bakker. Maryolein Winters, Marco Kauwen Laura van 
Dijk. ~ow: Henk Remeri~

Groep 8 vliegt uit!
Ook dit jaar verlaten de leerlingen van groep 8 hun oude vertrouwde
basisschool. Na devakantiegaanze hun geluk beproeveninhet voortge
zet onderwijs. 'De Til' in Thesinge levert negen kinderen af. Patriek,
Miranda. Elsbeth en Maureen gaan naar het Wessel Gansfort College.
Alex en Michiel naar Belcampo. Martien naar het Werkman College.
Corine naar de Hamrik en Joost naar Simon van Hasselt. Bij deOBS in
Garmerwolde gaathetomzeven kinderen.Laura.Tjeerd,Marilyn.Tatjana
en Erik gaan naar het Rölingcollege-Belcampo. Marjolein gaat naar de
Harm JanZondagschooi enMarco naar het Wessel GansfortCollege.Wij
wensen jullieveel succes - en plezier! - op denieuwe school!

Scott-USA
Be-One

Gazelle
Batavus

~ Belga Fietsen
~ Groningen

Regenk leding
Racekleding
ATB-kleding

Fietsschoe nen
Fietshelmen
Fietstassen
Kinderzitjes

Fietsd ragers
Accessoires
Onderdelen

RUIflI en gratiS parkere n'

Wll1l<elcentrum Lewenbc rq
Kajurt 272 . 9733 CT

050-54222 52
Be~a Fielsen@ 12movenl

Reparatie alle merken!

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijfsFietsen Nederland en

Nationale FietsProjecten

Kom langs voor gratis Fietsmeting
Toerfietse n
Woon-Werk
Stadsfiels en
Racefietsen
Mountainbikes
Hybrides
Vouwfietsen
Kinderfietsen
Spec ials

NIJDAM
Woldweg 6-8 (tegenover wijk Lewenborg)

9734 AC Groningen-Ruischerbrug

050 · 5416135

HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF
KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM
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In de afgelopen Hemelvaartvakantie (24 l/m 26 mei) heb ik meege
daan aan het jeugdschaaktoernooi voor het Nederlands Kampleen
schap voor kinderen tot enmet twaalf jaar. Ik mocht daaraan mee
doen omdat ik in de herfstvakantie tweede was geworden op een
driedaags schaaktoernooi in het Praediniusgymnasium in Gronin·
gen.

Meedoen aan het Nederlands
Kampioenschap schaken

In totaal deden tachtig kinderen
mee, 31 meisjesen 49jongens. Het
toernooi werd gehouden inRijswijk
bijDen Haag.Mijnmoederen ikzijn
erdedag ervoor met detrein heen
gereisd. We logeerden ineen hotel
vlak indebuurt. 's Morgens liepen
we naar DonBosco, het jeugdcen
trum waar het toernooi werd ge
speeld. We kregen allemaal een
pen met onze eigen naam erop.
Een paar dagen voor het toernooi
begon hadden we ook een boekje
thuisgestuurd gekregen waar alle
kinderen die meededen, in ston
den. Ik kende er één meisje van.
Van de foto's herkende ik ook wel
een paarkinderen. Toen we 'soch
tends aan het ontbijt kwamen, ble
ken er nog meer schakers in ons
hotel te zijn. Dat was grappig.
We speelden elke dag drie partijen
dieelk maximaal twee uur konden
duren.Soms was iksnel klaar,soms
duurde het wel langer. Van elke
partij moest je je zetten opschrij
ven.Daarvoorhadden wedie mooie
pen ook gekregen.Naast despeel
zaal was een analyse-zaal. Daar
bespraken bekende schakers een
aantal partijen. Zolang je nog
schaakte, mocht je niet indiezaal
komen.
Als jeklaarwas, kon jebuiten spe
len : voetballen op een groot gras
veld , schaken met heel grote

schaakstukken, wandelen in het
hertenkamp en het bos ofwinkelen.
Binnen spelen kon ook: schaken
natuurlijk. stripboeken lezen en tv
kijken.Maarhetwas heelmooiweer,
dus we waren meestal buiten. Het
was erg gezellig met aldiekinderen
en ik heb veel plezier gehad.

Elkedag kregen wekaartjeswaar
meejedrinken, snoep enbroodjes
kon krijgen.Naelke wedstrijd belde
ik even met papa en mijnbroertjes
HenkenWillard thuis.
Ikhoopte datikniet als allerlaagste
op het toernooi zou eindigen. Het
liefst wilde ik ook wel één partij
winnen. Dat zou niet gemakkelijk
zijn, want het zijn wel deallerbeste
kinderen van mijnleeftijd inNeder
land waartegen ik moest spelen.
De eerste dag won ik al één partij!
Dat vond ikheelerg leuk. De twee
dedag ging het erg slecht: ikverloor
alle partijen. 's Avonds had ik er
helemaal geen zin meer in. Geluk
kig was Marijke (mijnschaakjuDer
diedag.Met haar heb ikdepartijen
besproken. Zezei dat ikde volgen
de dag vast nog wel iets zou win
nen. En datwas ook zo! Ik won de
laatste dag twee van de drie par
tijen. Daarmee eindigde ik op een
gedeelde negende plaats, in het
totaal klassement op de 28ste
plaats.

Dionne Wigboldus tijdens hetjeugdschaaktoernooi in Rijswijk.

We kregen allemaal nog een toer- naar huis. Ik heb het heel mooi
nooiboek met daarin een groeps- gevonden om mee te doen.
fotoals aandenkenmee. 'sAvonds
reisden we met een groepje terug DionneWigboldus

Oranjecomité Garmerwolde
Het oranjecomité van Garmerwoldegaat éénmalig eengedeeltevan
haar aktiviteiten, die ze anders organiseert op 30 april, verplaatsen
naar 02·02·2002.
Zoals een ieder ondertussen wel weet, isdit dedatumwaaroponze
kroonprins Willem·Alexander gaat trouwen met Máxima Zorreguieta.

Het programma van deze dag krijgt al enige vorm en zal o.a. het
volgende bevatten:
's middags: Oranje-disco voor de jeugd
's avonds : Oranje-bruiloft
Het programma zal plaats vinden indorpshuis 'DeLeeuw"teGarmer
walde.

Het definitieve programma zult u ruimschoots van te vorenontvan
gen, maar vergeet niet tenoteren:
02·02·2002 Oranjecomité

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

• Zink
• Dakbedekking
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M. Ritsema - Bedum - tel.
K. v.d. Veen - Kolham - tel.

050-3010735
0598-393504

NIJDAM
HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF
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Avond4daagse

Wist-u-dat ""
• vader en zoon Bouchier opPink
stermaandag inhetFriese Heeg de
Europese titel indesailhorse-klas
seindewacht hebben gesleept?
• alle alarmsirenes indeprovincie
Groningen opwoensdag 13juniom
precies 12.00 uur opnieuw zijnge
test?Was helook inonze dorpen te
horen??
• ook demensennet buiten Thes
inge (o.a, Achter Thesinge) graag
folders, nieuwsbrieven enz. willen
ontvangen? Zij worden erg vaak
vergeten !
• dominee Sytze Ypma opdonder
dag 21juni aan de Rijksuniversiteit
Groningen is gepromoveerd?
• alle leerlingen uit groep 8 van
"DeTil" zijn geslaagd voor hun ver
keersexamen?

Lew enb org
(0 50) 5415553
• Bezorgen in overleg

Dierenspee iaalzaak

LEWENBORG
Het voordeligste
adres voor uw
huisdiervoeders
• Eukanuba • I'ams
• Canex • TechniCal
• Royal Canin. Prins
• HopeFarms. Greenfield
• Kanacorn Hill's

Kijk o f Bel
Kajuit 284
Winkelcentrum

De 10-kilometer-groep houdt pre
cies opde helft even pauze. (Foto:
Willemien Foekens)

Josje
EENMODE, LINGERIE

& DAMESMODE

dé winkelvoor ol uw
Ondergoed - Lingerie
B~enmode - Bodmode

I Nochlmode &
Domesmode moot46 tl m56

Marilyn Bakker en
Willemien Foekens

deskundig advies altijd aanwezig
Winkelcentrum Lewenborg

Groningen
Tel./fax (050) 5418995

en daarna werd onder muzikale
begeleiding deereronde door Ten
Boergelopen.De sfeerzatergoed
in, want er werd luidkeels bij ge
zongen over "dat mooie Garmer
wolde".

Nog enkele uitspraken van de 10
kilometer-groep:
"Gezellig:
"Ik was wel erg moe. maar doe
volgend jaar weer mee.'
"Wat ik er van vond? Hm, ging
wel."
"Leuk:

Donderdagavond zijn we nog
vroeger vertrokken, om tegelijk
met de andere groepen aan te
komen op het dorpsplein in Ten
Boer. Dit keer liepen we richting
Ten Post enviadeRijksweg weer
terug naar Ten Boer. Daar aange
komen even wachten op onze 5
kilometer-groep enuitrusten. Alle
kinderen kregen hun welverdiende
medaille en een roos van school

De jaarlijkseavond4daagsewas dit jaar vanmaandag 11 tfmdonder
dag 14 juni. Ook de kinderen van de basisschool in Garmerwolde
deden weer mee met de 5 en de 10 kilometer. Hieronder een kort
verslag vande 10kilometer.

De derde dag, woensdag, zijn we
vroeg vertrokken en liepen een
rondje Dijkshorn en rondom Ten
Boer. We waren om 19.15 uur
weer terug ; nog net voor de 5
kilometer-groep.

Opmaandagavond liepenweover
de Rijksweg van Ten Boer naar
Garmerwolde. door Garmerwol
de naar de Stadsweg en weer
terug naar Ten Boer. Geen spec
taculaire tocht. maar een soort
thuiswedstrijd dus.

Dinsdagavond was de zwaarste
en moeilijkste avond. We liepen
via de achterkant van het bejaar
dentehuis in Ten Boer. Daar ble- .
ken een aantal bejaarden ons op
tewachtenmeteen heerlijksnoep
je. Ook meneer De With was van
de partij . Daarna via SintAnnen,
richtingThesinge en via deStads
weg weer terug naar Ten Boer.
We vertrokken laat (18.15 uur) en
kwamen pas om 20.30 uur bin
nen.

VAATSTRA dakbedekkingen B.V.

H. Westerstraat 26
Ten Boer
tel. 302 11 43

.....
' ..
~

8lr~~m l-e !t~~iI

Naast dagverse producten,
bieden wij u een

uitgebreid assortiment
van onze rauwkost

en salades.G.N . Schunerlaan 46
9797 PC T hesinge
telefoon (050) 302 13 19
fax (050) 302 11 82
mobiel 06 51533772

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

Ad"'""",,,,- Ritsema
ér bda>ttJ1,(adt'ÜJhurrJ I

Uw ad res voor:

m-........-

bitumineuze dakbedekkingen

dakisolatie

renovatie

nieuwbouw

onderhoud

::: Industrieterrein
•• .:. Postbu s 9 I. 9780 AB Bedum
::.::. Tel. (050) 301 2832

www.vaatstra.nI
vaatstraéj-vaatstra.nl
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In memoriam Alko Mulder
Inde maand mei moesten we afscheid nemen van Alko Mulder, tot
voor 2 1/2 jaar wonende aan deHildebrandstraat in Garmerwolde.

Alko lééfde voor de muziek! Het Provinciaal Groninger Senioren
Orkest nam danook een grote plaats inzijn leven in.Daarnaast deed
hij veel voor de ANBO. Als bestuurslid · en latervoorzitter - van de
afdeling gemeente Ten Boer wist hij velen van het belang ervan te
overtuigen.
Ook stond hij altijd klaar voor de voetbalvereniging GEO.
Nog maarkortwoonde hij inéén deraanleunwoningenvanBloemhof
ofhij stapte al indeBewonersraad.Ookdaarwisten ze hemtevinden

Iedereen kende deopgewekte,behulpzameman met z'nhondje.Tot
dinsdag 13 februari 2001 stond hij midden in het leven. Die avond
werdhijgetroffendooreenberoerte. Naeenspannende tijd -waarbij
het aanvankelijk wat beter leek tegaan- overleed hij opdonderdag
17 mei op 74-jarige leeftijd.

Wij wensen Tinie, de kinderen, kleinkinderen en verdere familie heel
veel sterkte.

Hillie Ramaker-Tepper

HtWLMd:.v.
herbert koekkoek

Zomer.....pos.ae
met

Noemi Noest
Jan BOltem

Herbert Koekkoek

Binnen - en bultenkunst
In metaal. hout. glas en kerümiek

~rweg19

~
Open :
"",dag en zaterdag
1000 · 17.30 uur
en op afspraak:

I 050-3024869

I

Burg. Triezenbergst raat 43 - 9791 CO Ten Boer
({) 050 - 3021210

Geopend : di . t/m vr. 8.30 tot 12.00 uur en 13.30 tot 18.00 uur

Nu ook de vrijdag-avond tot 21.00 uur
zaterdag van 8.30 tot 14.00 uur (wij zijn 's maandags gesloten)

Groep 6 tlm 8 luistert naar deintro van het volgende lied ... (Foto:Henk
Remerie)

Musical Basisschool
Garmerwolde
Op 23mei iJ. washetweer zover:dekinderenvandeOSS Garmerwol·
devoerden hun jaarlijkse musical op.

Na het openingslied werd door dekinderenvan degroepen3, 4 en 5de
minimusical "Dieren en Sprookjes" opgevoerd. Hierin lazen alle kinderen
een zelfgemaakt gedichtjeop en natuurlijkwerd er ook gezongen.

Inde pauze werden delaatste loten verkocht endaarna washet tijdvoor
de groepen6,7en 8.Zij voerdende musical "Netop TIjd"op. Ditging over
een bejaardentehuis dat verkocht dreigde te worden.

Hierna volgde de trekking van de verloting. De drie hoofdprijzen zijn
gevallen opde lotnummers: 2109 (I 50,-); 1804 (f 100,-) en 1241(f200.
j.De complete lijstmetallegetrokken lotnummersligtter inzage opschool.

Ennatuurlijk wensen wijdekinderenuitgroep 8alvastheel veelplezierop
hun nieuwe school inhet voortgezet onderwijs.

WjflemienFoekens

Voor Brood-Koek en Banket, In Garmerwolde
en Thesinge gaat unaar de "AGRISHOP".

Iedere dag lekker VERS van:

Om dagelijks van te smullen!



Voorallekinderen uitgroep3tlm8 Wilt ugraag nadereinformatie? Bel
wordt Sporten Spelverzorgd. Hier danmetBeaStiksma.telefoon:050-
wordt o.a. aandacht besteed aan 541 46 63.

Sport in Garmerwolde
Zoals iedereen weet is bewegen goed voor de mens en zeker ook
voor de kleinere mens. Daarvoor beslaat in Garmerwolde (Sport
gebouw) de gelegenheid voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Onderprofessionele begeleiding van Bea worden devolgendekinder
sporten verzorgd:

In mei leggen alle vogels een ei
Soms leggen vogels op de ongebruikelijkste plaatsen een ei! Geerrard
Joling aan de Thesingerweg ontdekte in een oude tractor (voor de
kenners, een Hürlimann) een nestje van een winterkoninkje. Hij wilde de
machine starten, maar zag toen ergens onder de motorkapeen vogeltje
wegvliegen. Hij ontdekte een aantal jonge vogeltjes, pas uit het ei
gekropen. Totdatdekleintjes groot geworden zijn, gebruikt hij maar een
andere tractor. (Foto: Wol/erKarsijns)

balspelen. ringen,atletiek, badmin
ton en nog veel meer. Afgelopen
jaarhadden we twee groepen:kin
deren uilgroep 3 t'm5 opdonder
dagmiddag en kinderenuit groep 6
tlm8opmaandagmiddag.Detijden
van beide groepen zijn: 15.45 
16.45 uur. We hopenhet komende
schooljaar weermet tweegroepen
te kunnen starten.Ook hiervoorkunt
u uw kinderenal voordezomerva
kantieopgeven oponderstaandte
lefoonnummer.

Voor allekinderen uit groep 1 & 2
wordt er opdonderdagmiddag van
13.15 - 14.00 uur Kleutergym ge
geven. Hierwordt opspeelsewijze
omgegaan met balspelletles. be
wegenopmuziek. erwordt geklau
terd en nog veel meer.
Degroep ismomenteel erg kleinen
de kans is aanwezig dat dit na de
zomervakantie niet meer kan star
ten. Dit kunnenwe de kleuters niet
aandoen.Geefze daaromnogvóór
dezomervakantie op.

• ELEKTROTECHNIEK

• INSTALLATIETECHNIEK

• REVALIDATIETECHNIEK

• SERVICE EN ONDERHOUD

WAARBORGINSTALLATEUR

RIJKSWEG 56
973 1 AD G RONINGEN
TEL. (050) 5413212
FAX (050) 54 17106

HOVENIERS- &
BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema
Lindenlaan 18

9603 DB Hoogezand
Tel./fax (0598) 32 05 70
Mobiel 06 - 53 44 82 81

• ONTWERP . AANLEG
• ONDERHOUD

• (SIER)BESTRATING

M ec\beIInClke... ij
E e...lijk t-Iout V.O .r-.
Tafels op maat in iedere houtsoort

(ook oud hou!!)
Tevens verkoop Antieke meubels.
's zale rdags geopend (10-17 uur)

Gerard en Margreet Klunder
Dorpsweg 58

9798 PG Garmerwolde
Tel. 050 • 5494580 - Fax 5494579

LANDBOUW·
MECHANISATIEBEDRIJF

Oudman
Thesinge

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

G.N. Schutterlaan 10

OSO • 3021321

Ook
voor

BLUE MULE
• Rijksweg 83 • 9791 AB Ten Boer. 050 - 3021715
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H. Westerstraat 18 Ten Boer 050 • 3021227

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 • 5410508

Groninger Molendag
Wegens deMKZperikelenging de landelijkemolendag inmei dit jaar niet
door. In Groningen werd demolendag alsnog gehouden opzaterdag de
negende juni. Bij molen GermaniainThesinge kon het publiek de molen
bekijken en producten van een(andere)graanmolen kopen.Ook de beide
andere molens in onze dorpen waren natuurlijk geopend. Dankzij de
vrijwillige molenaars, die enthousiast over hun hobby vertelden.
De zorg voor de molens en hun onderhoud is een intensieve taak. De
Thesinger molenisweeraan eenopknapbeurt toe. Dit zal weer heel veel
geld gaan kosten. Dorpsbelangen Thesingeoverweegt ominhet najaar
eenactie op touw tezetten.Maar het isookmogelijkomvoor eenminimum
bijdrage van f 25,- ·Vriend van de Germania" te worden. Voor de
subsidieverstrekking is het van belang dat zoveel mogelijk mensen blijk
geven van hun steun aan deze molen.

lES

/

Drogisterij - Parfumerie
Reform - Schoonheidssalon

VAN 01een's
5AKKEQIJ

Auke Kuipers
Dorpsbelangen Garmerwolde

Wigboldstraat 6, 9791 CR Ten Boer" Telefoon (050)·3022151

Vereniging Dorpsbelangen
Garmerwolde
Vanaf heden is de jeu de boulesbaan verrijkt met drie verlichtingsunits,
zodaterook 'savonds gespeeld kan worden.De verlichtingisgeschonken
door de GemeenteTen Boer.
Er wordt tegenwoordig op dinsdag- en donderdagavond gespeeld. We
hopen dat er - door het aanbrengen van de verlichting - inde toekomst
meer -en vaker -dorpsbewoners eenballeijegaan gooien.De verlichting
wordt bediend vanuit de GEO-kantine, die dan geopend zal zijn.

WONINGINRICHTING · MEUBELMAKERIJ
Stad sweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel .: 050 - 302 1383 Fax: 050 - 302 143 5

1~tB _

Voor de complete woninginrichting
zit u bij ons op de eerste rang~~

Bij ons vindt u topmerken op het gebied van:
gordijnen, laminaat, binnen- en buitenzonwering en vloerbedekking!

QUICK'STIP '
FLQOR

"

auplng
mmJ
~1Id

Illirisette°

T,IIW
JII"Iii.. de Ploe g
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Kunst in Kerken
Haast u! Nog tJm zondag 1 juli kunt u in vier monumentale Groninger
kerken tussen 12.00 en 17.00 uur kosteloos genieten vankunsttemoen
stellingen. Het betreft exposities van Geert Maring (Kloosterkerk Thesin
ge), Huib Rademakers (kerk Engelbert), JasSteenmeijer (Middelbert) en
Wim Jonkmans (Woltersum).

Wij dankenuvoor uw warme blijken van medeleven, betoond tijdens
deziekte en na hetoverlijdenvan mijn lieve levenspartner,onze vader
en opa
Alko Mulder
Uw betrokkenheid sterkt ons om dit grote verlies teaanvaarden.

Namens de familie:
Tinie Mulder Drukke werkzaamheden aan de Schutter/aan. (Foto: Wolter Karsijns)

De Schutterlaan
De bewoners aan de Lageweg tussen Garmerwolde en Thesinge
zul/en hetwel kunnen merken. Een stukrustiger, doorhetafnemen
de gemotoriseerde woon/werkverkeer. Wegens stremming van de
Schulterlaan nemen deautomobilisten deafslag Bovenrijge.

FABER

Nijverheidsweg 8
9791 DA Ten Boer

tel/fax (050) 3022510
auto 06 '- 53977662

IKLUSSENBEDRIJF

•I

Aan deBovenrijgerwegishet daar
entegen veel drukker geworden.
Mede doorhet vrachtverkeerdat de
materialen,grondstoffen en machi
nerie van en naar deSchutlerlaan
moet vervoeren.

Het schiet trouwens al lekker op
met de werkzaamheden aan de
Schutterlaan.
Nadat alle oudeasfaltisverwijderd.
een grote graafklus.isop21junihet
nieuwe asfalt alweer opgebracht.
Nu moet het zogenaamde straat
meubilairworden aangebracht.Klin
kers, kussens, parkeerhavens en
dergelijke.

Reinder
vld Veen

Voor bedrijven en particulier
handel in:
• Pallet· en magazJjnstellingen
• Magazijnwagens
• Pa lletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen
• Enz.
• "Top way" prol. aluminium

steigers. trappen en ladders

Nijverheidsweg 6 Ten Boer
Telefoon 050 · 3024833
B.g.g. 050 - 3022689
Fax 050 - 3024834
Mobiel 06 • 51581D46

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

0505421890
24 uurs-dienst
• Rioolontstoppen
• Aanlegen reparatie
• T.V.-inspectie
• Gevelreiniging
• Impregneringen

~
PETER KUIL

Noordd ijkerweg 13
9734 AS Gron ingen
Tel efoon (050) 542 18 90
Fax (050) 542 37 78

BEKKEMA
net even iets anders

Afdeling vers
• Slagerij. Vleeswaren
• Groente en fruit
• Slijterij . Kaas . Zuivel

Specialiteiten
• Barbeque-,Gourmet-,
Fondue- en Salade schotels.
• Hapjes en bittergarn ituur.
• Fruitmanden.

Hoofdweg 42 - Harkstede
050·4041218

De witgoed
elektro specialist.

Reparatie vanalle merken
wasautomaten en drogers,
koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ookvoor inbouwapparaten.
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25-jarig jubileum!
Vrijdag 1juniwas het precies 25 jaar geleden dat depas afgestudeerde
jufBoukje haar eerstelesopdeaBSinGarmerwoldegaf. Dat betekende
natuurlijk: FEEST OPSCHOOL! Door despandoek en devlaggetjeswas
het alvanverre te zien.
Alle leerlingen boden haar een roos aan met daaraan een "gelukwens";
bovendien ontving ze een prachtig zelfgemaakt boekwerk.

De fees telijk uitgedoste juf Boukje. (Foto:Betty Visscher)

vermist
Sinds vrijdag 8 juni: poes luisterend naarde naam Muis; hazekleur
bruin met geel-oranje buik en klein rood vlekje ophaar kop.
Tel.: 050-541611 8 of 06-54697662

De gesneuvelde kastanjeboom bij Eddy Olto. (Foto: Lucie Kol)

Lentestorm in Thesinge
27mei 2001 :Deheledaghad het al erghard gewaaid.Tegenhalfvijfdacht
ik:"Ikgalekkernaarhuis.TV kijken."Omvijfuurwas erbuiten opeens lawaai
van een krakende boom."Datkan toch niet indelente?" dachtik.Ikkeek naar
buiten en zag dat de kastanjeboom bij Eddy Otto (onze overburen) half
doormidden gebroken was.Dehelftvan de boomlagover deweg,vlaknaast
onze auto. Wat bleek?Middenin deboom zat een rolle plek!

Nadat Eddy eerst nog wat foto's had gemaakt. ruimde hij de takken 
samen met andere mensen · op.
's Avonds ging Eddy z'n caravan halen. want ze gingendevolgende dag
opvakantie. Helaas washij vergeten dat hij z'n fototoestelopz'nautohad
gezet. U kunt wel raden wat er toen gebeurde ...
Na hun vakantiehoorde Eddydatz'nfototoestel was gevonden. KAPOT!!
Er was een auto opde Bovenrijgerweg overheen gereden.
Het rolletjekon erniet meer uit. Een duur lentestormpje dus!

Marcel Kol

Dorpsweg 46a - 9798 PG Garmerwolde
Telefoon (050) 5416252 . b.g.g. 5494814 - mobiel 06- 15365529
Voor: Kano's - Visboot - Bootcaravan(met en zonder stuurman).
Wij brengen en halen de kano's waar u maarwilt!

sanitair en verwarming

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
TEL. 050-5493950 - FAX 050-5493673

....,...~B.....iiiioU__RINGA

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovaq-lid . OH. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

JOOP NOORDHOf
Rijksweg 15

Garmerwolde
(050) 3021624

Tafels worden door ons
op maat gemaakt

van diverse houtsoorten
en geheel naar uw wens

Folkingestraat 5
Groningen

(050) 3139393

Geopend:
d lo· do. en vr. van 11.00 tot 17 .45 uur

zaterdag van 10.30 to t 17 .00 uur

Werkplaats:
Grasdijkweg 8
Garmerwolde

Tel: (050) 5417517

• Posters,reproducties
& art-prints

• Aluminium & houten
wissellijsten

• Passe-partouts op maat
• Divers ophangsystemen
• Grote keuze

wenskaarten : .,<
,p.tt~. ·;:t i

"" ..,p" .
o \.-ij ·. I'

~
Winkelcentrum
lewenborg
Kajuit 282
050 - 5426699

HOFSTEDE-

f~~f:'
.Y-:::'? v .-.., ~v "

, ....
"

G.N. Schut t er laan 28
9797 PC f HESINGE
Telefoon 0 50 - 3021957
Fax 050 - 3021574
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Fotogroep Garmerwolde Nieuwbouw vv GEO
Op 11 en 12 mei j.1. hebben we onze eerste foto-expositie mogen
beleven en ... met succes! Beide dagen mochten we meer dan 300
bezoekers verwelkomen indeprachtige Ned. Herv.Kerkvan Garmer·
walde.

Ook de reacties van de bezoekers
warenvol lof over het gexposeerde
werk. Dit geeft ons de moed om
door te gaan ... en hoe! Wij als
fotogroep Garmerwolde zijn opge
nomen indetweejaarlijkse fotoma
nifestatie "Noorderlicht", die vanuit
de stad Groningen georganiseerd
wordtendelaatstejareneenuitstra
ling begint tekrijgen over het gehe
le land en zelfs daarbuiten. Deze
fotomanifestatiewordt geopend op
zaterdag 25 augustus en duurt tot
30 septembera.s.
Inde stad Groningen doen demees
te kunstgalerieën , overheids
gebouwen enwinkels meeen han
gen dan ook vol met fotowerk van
professionals en amateurs.
Dit jaar voor het eerst zullen ook
vele Oud-Groninger kerken in de
kunstrouteworden opgenomen met
uiteraard zeer veel fotowerken. De
fotogroep Garmerwolde die - hoe
kanhet anders - desmaak van het
exposerentepakkenlijkt tekrijgen,
exposeert vanaf zaterdag 25 au
gustus a.s.tot30september inonze
eigenoude historische kerk teGar
merwolde. De openingstijden zijn
alsvolgt: woensdag,donderdag en
vrijdag van 13.00 tot18.00uuren 's
zaterdags van 10.00tot 17.00 uur.
Natuurlijk verwachten we veel be
zoekersuit de gemeente TenBoer.

De exposanten zijn: Jokede Jong,
ElsKnol-Licht, Gerrit terVeer,Hans
Klamer. Jan feenstra, Kees Kwant
en Auke G. Kuipers. Allen komen

natuurlijk met nieuw fotowerk.
Als nieuwe leden van defotogroep
mogen we verwelkomen : Kees
Kwant uit Thesinge en Eitje van
Huis uit Garmerwolde; van beide
zult u inde toekomstook totowerk
kunnen aanschouwen.
Tevenswillen wij allebezoekersen
verenigingen uit de omgeving har
telijkdankenvoorhun bezoeken de
geschenken in de vorm van bloe
men. cadeaus en financiële bijdra
gen. In het bijzonder deVereniging
Dorpsbelangen Garmerwolde voor
de financiële ondersteuning; zon
der deze was het bijna onmogelijk
opeendergelijke wijze tegaan ex
poseren.Ookwillen wij het kerkbe
stuurvan deNee.Herv.Kerkharte
lijk danken voor het belangeloos
beschikbaar stellen van hunprach
tige kerk.

Namens Fotogroep GarmelWolde:
Auke Kuipers

"De Soos"
Deuitslag vandeklaverjasavond in
juni luidt als volgt:

1. Joke Vliem 7372
2. Kees Wierenga 7286
3. Geert Bouwman 6409
4. Ton Bouchier 5830
5. Jannes Ramaker 5742

Woensdagavond heeft de Raad van de gemeente Ten Boer haar
goedkeuring uitgesproken tot het verlenen van een subsidie van f
265.000 voor de voetbalvereniging ten behoeve van de bouw van
twee nieuwe kleeekamers. AI jaren isdevereniging tekleinbemeten
alshet gaatom kleedruimtenenwordt erteveel gebruikgemaakt van
de ongeschikte kleedkamers van de gymzaal. Dit probleem werd
enige jaren terugal aangekaartbij degemeentemaar steeds vooruit
geschoven om verschillende redenen. Nu echter waren álle raads
fracties het erover eens dat er niet langer gewacht kon worden.
Iedereen tevredenen devereniging heelblij.Op zeerkorte termijnzal
despreekwoordelijke schop de grond ingaan, zodat de vereniging
snel devoorziening krijgt diezeverdient.

OogMerk
OPTI CIEN

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.

• moderne contartlenssystemen • gediplomee rde specialisten

Boekholt-Hensbroek
Brillen -Contactlenzen - Hoortoestellen
Winke lc e ntrum Lewenborg
Kajui t 281-9733 CVGroningen -Tel./Fax 050-5490549

Zoekt U een r
l»-....

Mercedes Benz
nieuw of gebruikt

AUTOBEDRIJF
H. ZONDERMAN

Engelbert (050) 54 19626
Tevens andere merken en alle reparaties

NJmeáj te, Vee,

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

Tevens:
Suede-reiniging
stoppage en
kledingreparatie

GOED VOOR UW GOED

JPCOM
computers

@'. reparaties@'. upgrade@'. nieuw@'. basistraining
windows

info/ prijslijst:
www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

of af halen
do rpsw eg 59
garm erwo lde
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Redactie

Abonnementsgeld f 25,00 p.j.
(automatische incasso f 20..)
Postabonnees f 29.50 p.j.
Losse nummers f 2,-

Kopij inleveren bij Dorpsweg
26 of G.N. Schutterlaan 16,
uiterli jk woensdag 18 juli
19.00 uur , zo mogelijk eerder.

Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050 - 5419630
Fotograaf Thesinge:
Wolter Karsijns 050-302 20 71
Eind-redactie
Hillie Barnaker-Iepper
Dorpsweg 26, 050·54153 35
Admin istratie:
PetaJurjens.
G.N. Schutterlaan36.
9797PC Thesinge. 050-3023896.
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr. 32.07.05.749

09.30uur Thesinge - Ds.Renting
09.30 uur Garmerwolde - dhr.Dijkstra
09.30 uur Thesinge - Ds.Slob
19.00uur Garmerwolde-Os.l levaart (ondervoorbehoud)
09.30 uur Thesinge - Drs. Meijerman-Huigen
09.30 uur Thesinge - dhr. Perdok
09.30 uur Thesinge - Ds.Eigenhuis
19.00 uur Garmerwolde- Ds.Meye
09.30 uur Thesinge - Ds.Timmerman; jeugddienst

~ Blo emb i nde ri j

~~::1A?~:;;;
fax; 050-40t0a59 •

Als uw auto 11

dure'îreparaties nodilJ heeft..

Kerkdiensten
1 juli
Bjuli
15juli
22 juli
29 juli
5 augustus
12augustus
19augustus
26 augustus

sEELv
JUIST DE KWALITEIT
EN DE SMAAK GEVEN
DE DOORSLAG

B IOLOG ISCH DYNA MISCH

Ikhouvan lekker eten enbesteed danookveel tijdaan hetmaken
van een uitgebreide heerlijke maaltijd. Lekkere salades, smaak-

volle sauzen,verse groentes ennatuurlijk
een heerlijk stuk vlees. Omdat ik zeer
kritisch ben in dekwaliteit van mijn aan
kopen wisselde ik vaak van slager.
Tot ik eensop aanraden vaneenvriendin bij de
GROENE WEG slagerbinnenstapte.Daarwerd
ik vriendelijk geholpen en kreeg ik ook nog
antwoord op mijn vragen over de bereidings
wijze van het vlees. Zij bieden daarnaast een
grootassortiment aan. Bovendien verkopen ze
enkel eerste klas vlees. Voormij gevenjuist de
kwaliteit en de smaak de doorslag.

Foto van de maand
Zonder woorden ... (Foto: Henk Remerie)

Siem

... wordt het tijd om eens een offerte bij
BOVAG garage 5iem Bijman aan te vragen!!!

BOVAG Autobedrijf
Groene Zoom 2 Ten Boer 050·3021494

Siem Bijman heeft moderne apparatuur
en goed opgeleide monteurs in huis.om à/le merken
auto's in topconditie te houden en tesorenqen.

Op al onze reparaties
3 mnd. borla<j qarantie
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