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Groeten uit Veelerveen •••
Zoals velenvan ualwel zullen weten,heeft defamilieHoekstra vandeGrasdijkweg 15eindjuni onsdorpverlaten. Met gemengde gevoelens
namen ze afscheid van een prachtig huis op een daalderse plek! Op devalreep werd ik uitgenodigd voor een gesprek.

De Familie Hoekstra vandeGrasdijkweg 15iseindjuniverhuisdnaar Veelerveen.Vanafdezeplaatsdoenze iedereen
dehartelijke groeten! V.l.n.r.:Herman,Jorrit. Wietse,Sjouke,Annelieke enJolien. (Foto: Henk Remerie)

Eersteven een vraagje aandekinde
ren:lijn jullieblijdat julliegaan ver
huizen?En waarom?
Jorrit (8): "Ja; een veel leukere
school."
Herman (1 0) : 'Nee; omdat ik hier
allemaal vriendjesheben daar nog
niet."
Jolien (11):"Vandeene kant vindik
hetwelleuk.vandeandere kantniet.
Ikhebhierwelvriendinnetjesendaar
moet ikzenog krijgen."
(DedriejarigeWietseheeftnoggeen
mening.Zijnschoolcarrière moetnog
beginnen.)

Ze zijnaleen keertje naardenieuwe
school geweest.Hetiseen kleinge
zellig schooltje met opditmoment
slechts 29 leerlingen. Ubegrijpt dat
ze daar in Vriescheloo met open
armen worden ontvangen! Jolien
komt ineen klasjevandrie:zijentwee
jongens; Jorrit in een klas van vijf:
twee jongens (dieandere jongen is
ook nieuw) en driemeisjes.Herman
heeftgeluk:bij hemzittenzoweljon
gens alsmeisjes.
Zezitten hieralledrieop voetbal;de
jongens blijven voetballen,maarJo
lienstaptstraks overopgym.

En dan nu:de ouders.Hoelang wo
nenjullie hieral?
Sjouke (38) moet even nadenken,
maar Annelieke (36) weet het nog
precies.Het staat inhaargeheugen
gegrift!"29Oktober 1987;toenheb
ben we het bedrijfgekocht. Sjouke
wou voer verkopen aan de heer
Klunder en toen bleek dat hij het
bedrijfwildeverkopen.'
Sjouke: ''We zijn hier getrouwd en
hebben onze kinderen hiergekre
gen:drie inhet oude huisen één in
hetnieuwe. Ikvond kippenaltijdwel
leuk;enkoeien... Ikwerkalsvertegen-

woordiger van een veevoerfab riek
en haddusaltijdtweebanen. Maar
omrendabeltekunnenwerken.moet
jeuitbreiden_Endatkon hierniet;dat
laat de milieuvergunning hier niet
toe.
Moeilijk; wat moet jedandoen? Je
bent jong en jewiltwat! Ikzei: Weet
jewat,we zetten een mooihuisneer.
Als dehuizen duurzijnen debedrij
ven goedkoop, dan kunnen we de
stap wagen ...We hebbenhier een
geweldigleukewoonplekgecreëerd.
Endie kippenwarener mooi bij."

Voedsefveiligheid
"Jemaakt keuzes...
Investeringen;moet jedie nog indat
oude gebouw doen?

Wijzitten hierin eenwelvaartsmaat
schappijwaarinvoedselveiligheiden
dierwelzijnhelebelangrijkeaspecten
zijngeworden.De laagstekostprijsis
Thailand,Brazilië.Voedselveiligheid
wil zeggen: salmonella-en campylo
bactorvrij (dat is een nog ergere
ziekteverwekker). Bovendien dier
meelvrij ;vrij vanantibioticum, dioxi
nes en schadelijke stoffen. Neem
noudienutrofen affaire.ZelfsCoca
Cola heeft er mee te maken! Daar
moesten ookdeschappen helemaal
leeg. EnIglo... en Nutricia!Je moet
ertochnietaandenkendat jejebaby
zoietsgeeft!
Mensenmoeten ermaaropvertrou
wen dathet voedselgoedis!Ookal
wetenzevaak niet eens hoehet is

geproduceerd. Wij moeten er voor
zorgendatdeconsumentweerver
trouweninonskrijgt!Maardaarvoor
moet je wel een bepaalde bedrijfs
grootte hebben; met zo'n 12.000
kippenishet nietmeer rendabel.
En stoppen stond nog niet in mijn
woordenboek ..."

Dierwelzijn
"Het is een kunst dat boeren dertig
jaar lang eieren voor een dubbelije
hebben geproduceerd. Maar nadie
dertigjaarzatdiekipwelineen hokje!
En voldoetaan alleveiligheidseisen.
(Zelfs melk ging ongeveer met de
port van een postzegel omhoog.)
Menvindtdie dierenzo zielig.Als je
het anderswilt.moetjeervoorbeta-
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Zomerexpositie in galeri
en tuinen met werk uit
eigen atelier.

Ikkan hetmevoorstellen ...wiedenkt
er nu op zo'n moment alweer aan
een nieuweverhuizing??
Veel succes in de nieuwe woon
plaats!En laat nog eensiets van jullie
horen ..,

was hetnog handbediendbijtehou
den. Als er dan iets was. belde ik
Sjouke en kon ik me er wel mee
redden.Maar tegenwoordigisalles
computergestuurd enwordthetveel
teingewikkeld!Hetisvoormijdanook
een geruststellende gedachte dat
we daar straks hulp hebben. Als
Sjoukeeens ietsoverkomt ..:
Sjouke:"Ikvindhet knap vanAnne
Iieke dat ze mij m'ngang laat gaan.
Doormijkan zij zich nietontplooien.
Ikbennietaltijdeven makkelijk,ook
niet voor mezelf: ikwil te veel! En
(lachend)ditismisschien nogwel niet
eens delaatstekeer ..:
'Ho, ho! ..: reageert Annelieke, "ik
bener ook nog! Voor mij voorlopig
wel!"

G.N. Schutterlaan 10
050 . 3021321

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

"We hebben het hier gered ; dáár
moeten we ook weer wat opbou
wen: relativeert Sjouke. "Het mes
snijdtaantwee kanten:doordat ikzelf
vleeskuikensheb,weet ikhoe jehet
moetdoenIWaarjeopmoetletten.Ik
probeer ookweleens ietsuit bij m'n
eigen kippen. Het isaltijdweer an
ders. Als ik iets zie, vraag ik meaf:
Waarom doetiedat? Je kunttenslot
tevanelkaar leren...en jekrijgteen
goede vertrouwensrelatie. Je bent
altijd aanhet optimaliseren:

VolgensAnneliekehebbende kinde
renstraks meer ruimte;buitenshuis
dan. "Het huis zelf is mijn grootste
probleem:watdataangaat,gaanwe
erduidelijkopachteruit.
Maarik heb het altijdgeweten ..:

Steeds ingewikkelder...
"Het management doet Sjouke. En
inhet weekend;door-de-weekheb·
ben we hulp.Jkbengeen kippenmes
ter, daar heb ik niet voor geleerd;
mijn beroep isfysiotherapeut.
In het beginzat ereen alarmopen
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In feiteishijnooitvrij,erkanaltijdiets
gebeuren ... "Als er wat verkeerd
gaal, wordt Sjouke gebeld. Boeren
wachten niet tot na het weekend.
daarvoor gaat het om te veel geld.
Een dokter draait om de beurt
weekenddiensten,maar dat iserbij
ons nietbij .Ook minderwerken -bv.
driedagen indeweek - lukt niet.
Hierdoorkomt deopvoedingvan de
kinderenvoor hetmerendeelopmij
neer. Ikheberdanook bewustvoor
gekozen niet buitenshuis te gaan
werken:
Sjouke: "Het isde kunst om met zo
weinig mogelijk kosten er zo veel
mogelijk uit tehalen.
Hethouden vanvleeskuikensiserg
secuurwerk; allerlei zakenmoeten
beheerst worden: het klimaat, de
luchtvochtigheid, temperatuur,CO,
...Decomputerishierbij onmisbaar.
Het gaat om degezondheidvande
dieren. Alleen metvoldoendewater,
voer en verlichting ben jeernogniet!
Er kan van alles fout gaan ... en
daardoor moet jezo vaak even kij·
ken:

Wat drijftjeomhier weg te gaan?
"Het iseen uitdaging. Datonderne
menvindikprachtig.(VolgensAnne
Iiekemoetjehetzienalseenzeeruit
de hand gelopen 'hobby".) In Veel·
erveen heb ikhulp van een kuiken
mester, een klant van mij. Dat kan
met een groter bedrijf (85.000 kui·
kens);bijzo'nkleinbedrijfje ishetniet
rendabel.
Ik vind het boerenleven hartstikke
mooi. Uitpluizen: hoemoet dit, hoe
moet dat ... Het gebruikmaken van
de mogelijkheden. Ikben een vech
ter, kijk verder! Hoemaakikoptimaal
gebruikvan deregelijes?"
Het huis is inmiddels verkocht. Er
komteen gezinmettweekinderen in:
eenmeisje van tien en een jongen
van twaalf.

81ED TE KOOP AAN:
Tuingereedschap
Hardhouten banken.... 135,
Antieke kasten enbanken
Stoelen en tafels

± 4000stuks
llereca accesseires
Wasbakkenen WC's
Kranen etc.

Nooit vrij ...
Sjouke isvertegenwoordigertvoor
lichter bij een veevoederbedrijf en
werkzaam inde vleeskuikens;inhet
beginookvoor runderenen varkens.

Weekendhuwelijk
"lkrnochthieraltijd graag wonen.En
alsvertegenwoordigerzit jeoveral
dichtbij:Winschoten, Drachten,As
sen ...alleenhetHogelandviel qua
tijdweleenstegen.
Wij gaanverhuizennaarVeelerveen;
datisindeomgeving van Westerwol
de. Een mooie omgeving, mooie
natuur ...
Annelieke:"Eigenlijklager altijdwel
een projectopdeplank;we hebben
aljarenrondgekeken.
We hebbenhetbedrijfalop 4decem
ber2001gekocht.Sjouke iserop10
december heengegaan. Vanaf die
tijd hebbenwe eenweekendhuwe
lijk:ikga elk weekend metde kinde
ren naarhem toe. (Bijkippen moetje
bij zijn;het istenslotte levendehave.
Je moeterzóevennaartoekunnen.)
Maar door-de-week zittenwe op60
km afstand!Alsereensietsis,kunje
nietevensnel naarelkaar toe.
Jk benblijdathetstraksachterde rug
is. Voor de kinderen ishet ookveel
rustiger:

Jen!De mensenzijn naïef! Debatte
rijenworden hier verkocht en straks
inPolenweergebruikt.Ookdeeier
verwerkende industriegaatnaarhet
buitenland. En die producten wor
denweernaarNederland ingevoerd:
menkoopteenscharreleitje voorbij
het ontbijten neemt 'smiddags een
plakjecake bij de thee.Gemaaktvan
eieren uit een legbatterij, want an
dersishet cakejeteduur ...
De boerenwillenwelanders. Het is
een kwestie van geld! De retaiIer
(grootwinkelbedrijven!) wil nietmeer
betalen!"
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1 maart 1982 - Juf Sien neemt afscheid -28 junÎ 2002

Meerdan 20 jaargeleden kwam juf 5ien als kleuterjuf in Garmerwolde; tijdeli jk kreeg zij met haar eerste kleuters een onderkomen in het
toenmalige handenarbeidlokaal. Later namen zij hun intrek in het semi-gebouwtje, dal achter de school geplaatst was.

JufSien temidden vanhaar laatste groepkleuters ... (Foto:HenkRemerie)

Karla Postma

Zeg het met bloemen ...
(Foto:Chery/Hoekstra)

dag maakt ze ereen gezellige mor
gen van:de kinderen mogen doen
waarze zininhebben.Nog even een
lekkeretraktatietussendoor en nog
eenspelletje buiten.
'sAvonds isereen afscheidsrecep
tie,waar vele ouders en oud·leerlin
gen -enzelfsoud-collega's- voor naar
debasisschool komen, Het is een
enormedrukteen ze wordtgeweldig
indebloemetjes gezet. Ookwordter
voorhaargezongen:enkelekleu1er
liedjesdie ze regelmatig inde klas
zingt, worden op deze avond nog
eensuit volleborstdooralle aanwe
zigen gezongen.

5ien magnugaan genieten vanhaar
vrijheid, vanJohn,haarkinderenen
kleinkinderen.

hoeken het vervendoorgaansfavo
riet; later breidt zich dat uitnaar de
bouwhoek, winkeltje spelen, op
drachtjesuitvoerenen dingen uitde
moeilijke kastdoen. 5ien houdtdan
ookgoed bijdatdekinderen nietaltijd
hetzelfde kiezenenafentoeworden
ze aangespoord om iets anders te
proberen.

Hu/p vanouders
Ook de hulpvan de ouders isvaak
door Sien ingeroepen;zoalspaas
stokken maken en broodhaantjes
bakken metPasen,kerstbakjesma
ken, helpen methetkerstdiner...en
vergeetvooralhet jaarlijkseschool
reisje naarNienoord niet,eenouder
voor het fluor spoelen, het miniloco
en de computer ... Envlakvoor de
vakantie dejaarlijkse schoonmaak.
met als beloning het heerlijke ijsje
waarSienhaarmanJohndeouders
dan optrakteert.

Afscheid...
Ennu neemt deze juf afscheidvan
haar kinderen. De laatste donder-

Het oude en het
nieuwe team6jdens
deafscheidsrecep
tie voor juf Sien.
V.l.n .r.: Mar/een
Riegman, Benvan
Soest, Sieneke
Nieken-Evenhuis,
Dick Groenhagen,
Boukje Tuin-Mar
ring en Jacob
Buma.(Foto:Chery/

=..""""'....:""-""'=..-=_. II':öIi;:Alli..... Hoekstra)

ren uit de andere groepen-met de
ogen sturen.
Als er nieuwe kinderen op school
komen, krijgen ze de mogelijkheid
omzesofzevenweekvoordatzevier
jaarworden tekomenwennen opde
woensdagmorgen. Dekleuters,maar
ook de ouders, ervaren ditaltijd als
erg plezierig.
Bij de jongste kleuters zijn de speel-

Indietijdviel zij nogonder deverant
woordelijkheid van de hoofdkleu
terleidstervan TenBoer.Later.toen
deo.l.s.een o.b.s.werd.kwam daar
veranderingin.
In1990werdereen stukbijdeschool
aangebouwd, zodat ook Sien met
haarkleuterseen eigenplekbinnen
de school kreeg.

"Mijn werk is mijn hobby"
Vanaf dag 1 heeft Sien het hele
gebeuren rondomdekleuter opge
bouwd. Onnoemelijk veel kleuters
zijn erindie2Djaarderevuegepas
seerd; velen van hen zijn afgestu
deerd, zijn al getrouwd en hebben
kinderen.
2D Jaarlang heeft zij metveelplezier
voorde klasgestaan.Het motto van
Sien isdan ook:"Ikhebgelukdatmijn
werk mijn hobby is". De kinderen
hebben veel respect voor haar: ze
kande kleuters-maarook dekinde-

Installatietechniek VAATSTRA B.V.
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Open Tuinen Dag
Inhetkadervan deK.M.T.P. Groei enBloei stelden zaterdag13juli [J,
15 tuineigenaren in de stad Groningen en omgeving hun tuinen (in
grootte variërend van 50 m2 tot 2 ha.) gratis open voor publiek!

Prachtigekleurborders aandeNoorddijkerweg î î, (Foto:HenkRemerie)

een aantaljonge fruitbomen.Verder
ontdekikprachtige kleurborders(o.a.
rozen) en eenmooie natuurlijke vij
ver met o.m. de alom bekende
"pornpels".
Achterindetuin - verborgen achter
een "takkenscherm' - is ruimte ge
maaktvoordegroentetuin.Eenmuur
van boomstammetjestegendeach
terwand beschermt de gewassen
tegendewind.
Als Henk, onze fotograaf, er een
paar uur laterkomt. lopen ermeer
bezoekersrond. Enhetblijkt dat de
heerdeshuizesdepersoonismetde
meestetuinkennis.

Tegenvieren fietsiknogevennaar
deOude Rijksweg 29 in Garmer·
walde.Luukkomtmeteenop meaf;
Vera isdruk bezig metenkelebezoe
kers.Ze doen dit jaar voorheteerst
mee en wisten pas heel laat dat het
definitief door zougaan.
De 1000 m2 grotetuinisgebaseerd
op vierkanten en rechthoeken; de
plantenhangen erhierendaarspeels

overheen. Het is een moderne tuin
metstrakke lijnen en eengemetselde
vijver.Denadrukligtopdeverschil
lende bladvormen.
Vera ontwerpt en plant; Luuk doet
het ruwere werk.
Van destenendieovergeblevenzijn
van deverbouwing van hethuisheeft
hij achterin detuin-tegeneen hoge
bultvanerlverhardingsmateriaal- een
dikke muur gemetseld.Doordat het
stenenvandebinnenmurenzijn,brok
kelen ze hierendaaraf. Dit geeft een
leukeffect enisideaalvoor planten
ensalamanders.Hoewelde(ronde)
zithoekoorspronkelijkwasbedoeld
als zonneterras, is het er door de
aanplantvanbomen nuwat minder
zonnig.

Hetiseenonvermoed grotetuinmet
verrassendeplekjes!Overeen smal
paadjewandelen we langseenoude
sloot.Inhetbeginvratenwoelmuizen
dewortelsvandeplanten aan,maar
nadeaanschafvantweekatten ishet
afgelopen. De rommel uitdesloten

K.M.T.P.staatvoor:KoninklijkeMaat
schappij voor Tuinbouw en Plant
kunde.Alsjelid wordtvan "Groeien
Bloei' ,hetblad voordeenthousiaste
tuinier metgroenevingers,wordt je
automatisch lidvande (125jaaroude)
maatschappij.Dezeorganiseertook
leuke,interessantelezingenoptuin
gebied,excursies,opentuindagen,
bloemschikcursussene.d.Deregio
Groningen telt zo'n500leden.Alsje
meewilt doen aandeOpen Tuinen
Dag,kun jejeopgeven.Het ismaar
ééndag.
Integenstellingtot deStichting Het
TuinpadOp:dan zijndetuinen veel
vaker open. Volgens het Dagblad
vanhetNoordenvoerdedetuintacht
op 13en 14juli zelfsover delands-

grenzen en kon de kunst van het
tuiniereninNederland en Duitsland
wordenvergeleken.
Helaas stond er geen artikeltje in
over deOpenTuinenDagvan Groei
en Bloei.Hierdoor waren erslechts
weinig mensendiehetwisten ...

Ookdevier jaar jonge tuinvanruim
2000 m2 van de familie Haekstra
aan deNaarddijkerweg11 isop13
juli geopend. Als ik rond twee uur
arriveer, is het er rustig. Alleen de
hond(vastgebondenaan een touw)
begroet me ...
Ikzieeen mooieoverzichtelijke ruim
te met gezellig slingerende schel
penpaadjes. eenprachtige rotstuin
en leuke zitjes. In het gazon staan

Ditisgeenruïne,maareenonderdeel van detuinaandeOude Rijksweg29.
(Foto:Henk Remerie)

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

IJZERWAREN - GEREEDSCHAP - VERF - DHZ
De winkel voor service & kwaliteit
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(tegenover wijk Lewenborg)

Telefoon (050) 5490789 - Fax (050) 541 5751
www.nijdam.nl
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We probeerden eenswat: Op deeerstevoorstelling van het stuk UITGELEZEN haddenwemet nogeen
dertigtal een heerlijk avondje in juni in boerderij/annex metaalatelier Koekkoek aan deBovenrijgerweg.
Het stuk, of eigenlijk twee stukken, werd gespeeld door 5 kernspelers, 2 dames en 3 heren, van
toneelgroep De Rijge. Twee horrorverhalen van Roald Dahl vormden de basis van deze voorstelling.

UITGELEZEN spel van "De Rijge"

E/s Knol-Licht,Garmerwolde

laatste plaats moet het decor van
Walter van der Munnik genoemd
worden. waardoor we - vóór en na
devoorstelling - terecht konden "in
de bibliotheek" voor een drankje,
hapje en snoepje; die avond ver
zorgddoorbekendeThesinger'thee
schenksters".

Velen zullen bij deanderevoorstellin
gen in de loop van dejunimaand ·
vaakuitverkochte zaal-ookhebben
ervaren dat dit een UITGELEZEN
plek is om tezijn. Wie ernog nooit
geweestis:ga eens ...hetisechteen
heuglijke ervaringzo dichtbij huis.

zette vandeaan Parkinsonlijdende
mevrouw vanBemmel.De "verkilde
verhouding" met haar echtgenoot
Allonse.gespeeld doorHerbertKoek
koek.was levensecht. Nellian Dijke
rnatransformeerdezich inhettwee
destuktot lieftalligehoogzwangere.
die in een vlaag van woede haar
echtgenoot neerslaat nadat hij haar
verteldheeftdathijhaarverlaatvan
wege eenander. Ja.en dan moethet
moordwapen nogverdwijnen ...
Het is knap hoe deze groep met
lichteffecten kan uitbeeldenwatzich
in het hoofd vande"moordenares"
afspeeltom de aandachtvanhaaren
het moordwapenaf teleiden.
Knapsamenspel vanallebetrokke
nen bij deze productie. Niet in de

Zoalsbij eenpremière isteverwach
ten. verliep alles nog niet optimaal
(volgens de spelers zelf); als toe
schouwers haddenwe evenwel een
"uitgelezen"avond.Jestaatversteld
hoe inventief deze groep omgaat
met mimiek. beweging, beeld en
geluiden "simpele"decorallributen
om een sterktotdeverbeelding spre
kend beeld neer te zetten van het
verhaal.En hetisbuitengewoonleuk
om daar met je neus bovenop te
zillen.Jekijktals het ware achterde
coulissen mee.
Eén van deprachtige suggestieve
scènes in het eerste stuk was de
autorit naar het vliegveld. Alle hob
belsen bochtenmaaktenwe samen
met dechauffeur en het "echtpaar
van Bemmel" tot groot
vermaak mee. En dan
dezeergoed synchroon
met het spel lopende
geluiden vande"huislift"
(een kistje werd langs
een steunpilaar van de
schuur op en neer be
wogen met behulp van
een touw, dat door een
speler in de coulissen
werd bediend). De lift.
dieaan heteindzo'ncru
ciale rolbleektespelen.
Inhet stuknadepauze
waren de hoofdrolper
sonen gewisseld. Inhet
eerstedeelwas hetMar
griet van Dam die een
sterke vertolking neer-

Hillie Ramaker-Tepper

Hebbenjullie ook lastvan slakken?
"Er zillen heel veel van die grote
huisjesslakken.Volgens eenkennis
van ons zijnze heel bijzonderenaten
zealleen dood afval. Dus lietik ze
leven...Maardat spulteelt heel snel!
Endiebeestenvreten gewoon alles!
Als het maar sappig is. Voor een
slakkendeskundige is het hiervast
een eldorado.maarikkieper ze alle
maal in de groene container ...•"
antwoordt Vera.

kanLuuk kwijt op debult. hij kaner
met een kruiwagen op. Op debult
groeienpopulieren;dezedoendienst
alswindvangers."Omhetdoodgaan
vandeplantenindewinter tevoor
komen ...Doortocht! Danhoefthet
nognieteenstevriezen,"aldus Luuk.
Het tuinafval belandt in de eigen
compostbak. Bij de aanplant van
bomen en grote planten kunnen ze
het prima gebruiken. (Niet op de
grond i.v.m. deonkruidzaden;inde
grond kan het geenkwaad.) Vera is
nietgauw tevreden:elkjaargaan er
weer heel wat vaste planten uit en
wordenopeen andere plek gezet.

Zo ziejemaar weer: tweeheel ver
schillende tuinen met elkhun eigen
bekoring . Als er weer een Open
Tuinen Dag wordt georganiseerd,
kan ik u zeker aanraden eens een
kijkje tegaan nemen ...

Ook

BLUE MULE
• Rijksweg 83 • 9791 AB Ten Boer . 050 - 3021715

Voor Brood-Koek en Banket, in Garmerwolde
en Thesinge gaat u naar de "AGRISHOP".

Iedere dag lekker VERS van:

Om dagelijks van te smullen!
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Jong talent op OSS Garmerwolde
Eindelijk is helzover: defeeslelijke ouderavondstaat weer voordedeur. De kinderen van groep 3 t/m
810penzenuwachtigrond.Om 19.00uurzijndeeerste mensen alindezaal om een zo goed mogelijkplekje
Ie krijgen. Om 20.00 uur is deruimie goed gevuld meialle ouders en vele opa's enoma's.

Het slukspeeltzich afineen hotel en
ergebeurtnatuurlijkvan alles.Maar
aan heteind komtalles lochnog weer
goed.
Voor groep achl isdilnatuurlijkeen
hele bijzondere avond, want voor
henisdithel laatsteschooloplreden.
Hopelijkzijnzij volgend jaar als toe
schouwer aanwezig.

Dan volgl tot slolnog de trekking van
de verloting. De eerste prijsvalt op
lotnummer 1414enwordtindewachl
gesleept door H. Vos. De tweede
prijs gaat naar Betty Visscher met
lotnummer 1111; nummer drie is
voor Niko met nummer 2226. De
overige prijzen vallen op de nurn
mers 11 65,1798,1536,1208,1675,
1333,1470.1819.1036.1077.1521
en 1749.Erworden ooknogenkele
prijzen beschikbaar gesteld door de
Rabobank; deze gaan naar de lot·
nummers 1956, 1318,2329.1268,
1284.1209,1522,2428,1131 .2500.
1375, 1678 en 1430.

En zo komt erook aan deze avond
weer een eind. Sommigen gaan di
rect naar huis; anderen blijven nog
even naborrelen en opruimen ...
We kijken alweeruit naarhelvolgend
jaar. Kinderen. bedankt voor jullie
inzet en genietvan een welverdiende
vakantie.

Karfa Postma

Dorpsweg 46a . 9798 PG Garmerwolde
Telefoon (050) 5416252 · b.g.g. 5494814 - mobiel 06 - 15365529
Voor: Kano's- Visboot . Boolcaravan (met en zonderstuurman).
Wij brengen en halende kano'swaar umaar wilt!

L~~Ui:@o:o @@ @@@ÜV@[JGül!!!C:!JU[t@<fFiJlti

@Bru~J~ rufL 0[10c::l~- ~~

lift", ZO heet demusical die zij ten
tonelebrengen.Mei soms wat gie·
belende meiden opdeachtergrond.

Na een korte pauze gaal de beurt
naargroep 7en8."Paniekindeluie

eersteechte optreden.Onderbege·
leidingvan jufMarleenhebbendeze
jongetalen~es dansjes ingestudeerd.
En niet zomaar een dansje: een
Russische dans! Het isinéén woord
grandioos wal deze kinderen laten
zien; dal belooft nog wal voor de
loekomst!
Ook groep 4,5en 6zijn aardig op
dreef:metzang en toneeltonen ook
zijhun deel.

Dan isdebeurt aan groep drie:hun

Eersthetwelkomstwoord doorBetty
Visscher. gevolgd door het welbe
kende openingslied door alle kinde·
ren:
Kom bijons,
kom bij ons opdebasisschool
Ziejeelke keer
allekinderenweer
Want bijons.
wanl bijons opde basisschool
Hebjevriendjes zat
en leert erook nog wal!

@ Belga F.-e tse n W~k.""''''m L••eebo',
KaJutl 272 , 9733 CT

• 0 50 ·54222 52- Groningen "~.F" "M~ '2mO"" ",
Rum en graM pane_n'

Reparatie alle merken!

Sierbestrating

Bornholmstraat 4 - 9723 AX
Groningen Telefoon (050) 313 86 00

Showterras 3000 m2
Regenk leding

Racekleding
ATB·kleding

Fietsschoenen
Fietshelmen
Fietstassen
Kinderzi tjes

Fietsdragers
Accessoires
Onderdelen

Scott-USA
Be-One

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijfsFietsen Nederland en

Nationale FietsProjecten

Kom langs voor gratis Fietsmeting
Toerfietsen
Woon-Werk
Stadsfi etsen
Racefietsen
Mounta inbikes
Hybrides
Vouwfietsen
Kinderfietsen
Spec ials

Gazelle
Batavus
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Zoafentoezijnervan diekleinedingendiedegedachten bezighou
den. Komkommertijd is bij uitstekeen geschikte periode omdaar nu
eens echt aandacht aan te geven.

Vijf generaties

(Foto:Henk Remerie)

KarelDrabe

Noorddijk grazen. Het is trouwens
niet de bedoeling van Gerda om
hiernaartestreven.Alshetgebeurt,
danishet toeval.

Oogl\ferR
OPTICIEN

• moderne contactlenssystemen • gediptomeerde specialisten

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.

Vijfgeneraties schapen ...

zoudenerdus zelfs zes generaties in
hetgrasstaan.Maareenschaapmet
een leeftijdvan tien, negen of acht
jaar schijnt al héél oud te zijn en
daaromisde kans nietzo groot dat
ervolgendvoonaarzes generaties in

de dochter van demoedervan groot
moeder. Enzovoort. enzovoort, en
zovoort.

Als ze allemaal de volgende lente
halen,en alsdejongste lammert,dan

Terugkerend opdievijfgeneraties:
ze staan bijGerdainNoorddijk. De
oudsteismaarliefstnegenjaaroud.
enooit als flessenlam bij Gerda te
rechtgekomen.
Ik kwam bij haarop een bloedhete
juni dag. Zewas net thuis vanhaar
werk. Mulderwas bezigmetpakjes
persenen diemoesten nogdezelfde
avondbinnen,wanthetwasduidelijk
dat het ging regenen. Dat moest
bovendien nog gebeuren vóór acht
uur,wantdan hadzeweerdienst. En
zodoendeweetiknietprecieswaar
om Gerdanu eigenlijk is doorgegaan
met al die schapen. Zelf kan ik me
daar wel iets bij voorstellen. Ik heb
eens twee fleslammeren gehad en
dat zijntoch wel heelaanhankelijke
beesten,waarjejemaarzo aangaat
hechten.
Hetoudste schaap isdestammoe
dervan dehuidige kudde van onge
veer 20 schapen. Twee jaar later
kwam ereen dochtervan endezeis
dus zeven jaar oud. Ze heeft het
formidabeleaantalvan 151ammeren
in de wei gezet. Eén daarvan is
inmiddelszes jaar oud,endieheeft
eendochter van vijf jaar. Maar dan
volgtereenpaar jaarniks,wantdie
van vijf jaar kreeg alleen rammen.
Tot ditvoorjaar dus ...

Wat mij betreft kan zo genoemd
worden dat er langs de Stadsweg
aanzienlijkminder fluitenkruidgroeit
sindshet nieuwefietspadisaange
legd. Evenzo kangenoemd worden
datditjaarwatweiland vogelvriende·
lijkwerd beheerd,metalsgevolgdat
hetgraserg langenerg donkergoen
was en op het laatst met een rex
kleurigewaas getooid.

Maar iemand uit Noorddijk kwam
meteen wel helemooiekleinigheid:
bij Noorddijk staan vijf generaties
schaapineen wei !
Ik ben er voor gevallen omdat ik
ongelooflijkslechtbeninhetbenoe
men van familierelaties. En bij vijf
generatieswordt het aantal moçe
lijkhedenwel heel duizelingwekkend.
Zo zou jedeéén najongstemoeder
kunnen noemen. en die heeft dan
dus een dochter. De alleroudste is
danbetovergrootmoeder,danvolgt
overgrootmoeder, dan grootmoe·
der, danmoeder entenslotte doch
ter.
Maarjekunt ookdeoudstemoeder
noemen. Devolgende isdandoch
ter,dankomt kleindochter,en dan 
maar hier weet ik het al niet meer
zeker- achterkleindochter, en ten
slotte -zogoklk-achterachterklein
dochter.
Enstel dat dochter en kleindochter
dezelfde vader hebben -dat zou
kunnen- dan krijgjevan diesituaties
dat moederen dochterook nog zus
senzijn.Endan zijnervandieraadsel
tjes temaken als:Wie isdezus van

Drogisterij - Parfumerie
Reform - Therapie Boekholt - Hensbroek

D
Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 541 0508

Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen
Winkelcentrum Lewenborg
Kaju it 281 - 9733 CV Groningen
Telefoon/Fax (050) 5490549

sanitair en verwarming

BURINGA
~""-oIiIpoooiiiii"""iiiiioooo-

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
TEL. 050-5493950 - FAX 050-5493673
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Groep 8
vliegt uit!
Schoolverlaters Garmerwolde.
V.l.n.r.Kim Ebeling,Sara Doyer,Rik
Zijlstra, Marc Lukken, Edwin Stiks
ma, Erik Kappetijn, Ronaid Nijboer
enJe/le Vos.Zittend:Lotte van 'tRiet
en Dionne Wigboldus.

(Foto:Henk Remerie)

Nadevakantie gaat Dionne naarhet
Willem Lodewijk Gymnasium, Erik
naar de H.J.Zondagschoolen Lol1e
naar de Groene School in Winsum
(AOC Terra). Rik, Edwin en Jelle
beproeven hun geluk op hel Praedi
nius Gymnasium enSara,Kim, Marc
en Ronaidvertrekken naar het Röl
ingcollege,locatie Belcampo.

SChoolverlatersThesinge.Boven
ste rij: Tjeert Vaatstra, Anne van
Zanten, Th/js Ensink en Remco de
Raad. Middelste rij:KasperBehrendt,
Richard Kol, Marcel Kol en Jorren
Nijmeijer. Onderste rij: Annemiek
Havinga.Gerlinda van Beesten,Mir
te Ton en Judith V.d. Belt.

(Foto:Wo/terKarsijns)

Waar gaan ze heen?
Wessel Gansfort College: Gerlinda
en Annemiek
Belcampo: Anne, Kasper, Tjeert,Ju
dith, Marcel en Remco
Werkman College: Jorren
Groene School: Thijsen Mirte
Simon van Hasselt: Richard

De redactie van de G&T Express
wenst jullie veelsucces en plezierop
denieuweschool !

WONINGINRICHTING - MEUBELMAKERIJ
Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel.: 050 - 3021383 Fax: 050 - 3021435

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! 0

-I IJ[--="'-----------'--~~
QUICK'STEP '

FLOOR

....... ÏIIde Ploeg

auplng
~
~~
iIlilisette"

Q!!ifI
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Gediplomeerd
schoen hersteller

<'~
Schoenmakerij

.-' ~\<;I'~ ,
SleutiH ~,tr'rvice

M i(läi~Oa n 5
~ I '"

Kajuit 322A
Lewenborg
Groningen

Tel.: 050-5410286

VOOR AL UW
LOON- EN GRAAF
WERKZAAMHEDEN
zoals: Sloofonderhoud.
Maaikorven. Klepelmaaien.
Gewasbescherming.
Grootpakpersen,
Grondfransport,
Mest verspreiden en
S/eufkouter bemesten.

FABER

Nijve rheidsweg 8
9791 DA Ten Boer

te l/fax (050) 3022510
auto 06 - 539776 62

'BOUWB ED RIJF

•I

Josje
ENMODE, LINGERIE
& DAMESMODE

<,

dé winkelvoor al uw
Ondergoed - Lingerie
tiBeenmode - Badmode
I Nachtmode &

Damesmode maaf 37 fi rn 58

deskundig advlescltijd canwezig
Winkelcentrum Lewenbar9

Grcningen
Tel./Fcx (050) 5418995

Siem

H. Weslerslraal18 Ten Boer 050·3021227

VAN DIJKEN
Autoschade

Schade herstellen,
dat laat je toch
aan de vakman over!
Kollerijweg 14
Woltersum
Tel. 050 - 3021796

BOVAG Autobedrijf
Groene Zoom 2 Ten Boer 050 • 3021494

Siem 8ijman heeft moderne apparatuur
en goed opgeleide monteurs in huis om alle merken

auto's in topconditie te houden en te brengen.

VAN 81een's
5AKKEQIJ

Op al onze reparaties
3 mnd. hor/af} f}arantie

p~ ~t:rI~1t

~
O~"'\

o ed icu re~
e Manicuren

Voctrcflcxma~,s agc
Z\{lnebank\

Bccit~arsen"'\

prunuSS~~à~)
wijk: Selwerd

Telefoon (050) 541 84 68
Ambulant (050) 5736989

ver ze r udc voete n ko men verder

Voor vakkundigebehandeling

van uwhuisdier.

Behandeling volgens afspraak.

Tevens verkoop van
verzorgingsartikelen

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

V 050·5421615

Voor;
Dumperwer/aaamheden,
maaikorvenenpersen
vanhooi enstro staan
wijaltijdvooruklaar.

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg20

9798 TGGarmerwolde
TelefoonOSO-S418610

N1eubelmC\ke,-ij
ée..lijk t-Iout V.O .F.
Tafels op maat in iedere houtsoort

(ook oud hout!)
Tevens verkoop Antieke meubels.
's zaterdags geopend (10-17 uur)

Gerard en Margreet Klunder
Dorpsweg 58

9798 PG Gannerwolde
el. 050 - 5494580 - Fax 5494579

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor uw: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen

Zal enverhuur

Oude Rijksweg 6
Gannerwolde
050 - 5416244
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Musical Oe Til Thesinge:Annemiek Havingaen Annevan Zanten.
(Foto:Wo/terKarsijns)

Onze dag begon 's ochtends omkwart overacht. Toen kwam Wolter
Karsijns omfoto's te maken. Indezandbak, vooreen foto in deG&T.

Feestelijk afscheid "De Til"

VerZGrgpGny/paard
gezGcht

KarelDrabe

Watdatlaatstebetreftishet jammer
dat hetplannieteerderbekendwas,
want Stichting Landschapsbeheer
heeft wat werkzaamheden verricht
aan graveninhethistorischegedeel
tevandebegraafplaats, en zezou
den graag hulp hebben gehadvan
vrijwilligers.Maareenmenskanniet
alles plannen.
Ukuntkiezenvooreen halvedagof
voor een hele dag. Ook kunt u uw
voorkeurvoorbepaaldewerkzaam
heden aangeven. Voorkoffie. thee
en een lunch wordt gezorgd.
Voor opgave en/ofmeerinformatie
kuntubellen metHanny Kalk31361
72 of Henny Luppes 542 1836.

Opruimactie begraafplaats
ûarnerwelde

Zoals u wellicht bekend is, wordt in september een reünie van de
Openbare Basisschool gehouden. Er worden veel bezoekers ver
wacht dieookdeexpositie indekerkgaan bekijken. Bovendien ishet
nietdenkbeeldig datvelen nogeven over hetkerkhof zullen dwalen
om de namen van oude bekenden te laten herleven.

Eengoede redenomtezorgen dat
de omgeving er mooi en verzorgd
uitziet. Enom dieredenorganiseert
deVerenigingDorpsbelangen Gar
merwolde(insamenwerkingmetde
kerkvoogdij)een opknapactie voor
de begraafplaats op zaterdag 24
augustus a.s.
Voor eendergelijkeactiezijnvrijwil
ligersnodig,endaarom heeftDorps
belangen bij eenieder een A4'tjein
debus bezorgd,waaropdeactivitei
ten worden toegelicht. Zo zijn er
verschillende ploegen: waarbi j het
gezegdegeldt:velehandenmaken
lichtwerk.
Het plan isomtewerkenaan:
• depaden (o.a nieuwgrint)
• groenvoorziening
• bestrating (bijde ingangendeur
vandekerk)
• hekwerk (met name langs de
Dorpsweg)
• grafstenenAnnemiekHavinga(12jaar)

cadeauaanjuf. Het was een mooie
paarsekoffer met allemaal cadeau
tjes erin. Op die cadeautjes ziteen
datum enopdiedatummag je het
cadeautjeopen maken.

Juf,wij wensen jeveelsucces bij de
kleuters.Maardatwist jenatuurlijkal.

MusicalMinoes
Daarna om half negen schminken
voordekatten. En omhalftien begon
dan eindelijk de generale repetitie
voordekinderen vandebasisschool.
Het ging echt slecht.Maar ja,watin
degeneralerepetitiefoutgaat,gaat
metdeechteuitvoering nietfout.En
dat was ook zo. Het ging hartstikke
goed!!!

Afscheidgroep8
Nade musicalwashetafscheidvoor
groep8. Vooriedereen van groep 8
enRichard wasereen speech. Enje
kreegeenmedaillevooriets,waarje
volgensjufJessica eenkampioen in
was.
Zelfhadden we ookeentoneelstukje
bedacht. Het ging over de basis
school, dan naar de middelbare
school en daneenbaan.
Na het toneelstukje gaven we het

Bedankt!
Watbenikverwendtoenikuithetziekenhuisterug was. Entoeniker
nog lag, 6ókal! Veel fruit, prachtige boeketten, snoepgoed. kaarten,
telefoontjes...
Iedereen,diemij daarmee verraste:het hééftgeholpen; ikvoel meal
weer een stuk beter!Heel hartelijkbedankt!!

Antje Noordhof

Ik ben Ruth Stuut en ben opzoek
naar een verzorgpony/paard.
Hetonderhoud kan ikookwel.lkkan
altijd komen; het moet wel in de
omgeving vanGarmerwoldezijn.
Ikben tienjaaren inseptemberrij ik
twee jaar. Ikwil graageenverzorg
pony/paardwaariknogwatvan kan
leren. Weet jeietsvoor mij?
Beldan:050-541 16 97,Ruth Stuut,
Dorpsweg 21-23, Garmerwolde.

Bovag-lid - a ft. SUZUKI dealer

v.o.f .

HOF5TEDE-

G.N. Sc hut t er laan 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 050 - 30 21957
Fax 0 50 - 3021574

De witgoed
elektro specialist

Reparatie van alle merken
wasautomaten en drogers,

koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ookvoor inbouwapparaten.

Werkplaats:
Grasdijkweg 8
Garmerwolde

Tel: (050) 5417 517

Tafelswordendoorons
opmaatgemaakt

vandwersehOuBoorten
engeheel naaruwwens

Folkingestraat 5
Groningen

(050) 3139393

Geopend:
di-do . en vr. van 11.00 tot 17 .45 uur

zaterdag van 10 .30 tot 17.00 uu r
Rijksweg 15

Garmerwolde
(050) 3021624

NOORD HOfJOOP

Alle merkenonderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOrORHANDEL

JOOP NOORD HOf
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Reünie OBS Garmerwolde

Dorpsfeest Thesinge!
Dorpsbelangen Thesingebestaat dit jaar 25 jaar endat vieren ze in
samenwerkingmetdeorganisatoren vanStartweek.
Op woensdagmiddag4septemberKinderfeest, opvrijdageen receptie,
daarnafestiviteiten bij deHaven, disco voordejongeren en muziekin
decafés.
Opzaterdag o.a.Volksspelen,een kano-dobbeltochtvoordejeugden
een grote barbecue
'sAvondsmuziekinhetdorp.meto.a.delegendarischedisco Puffenstuf
incaféMolenzicht.

•
(Foto:HenkRemeriej

De "stip" van GEO is gejat!

Alvastbedankt!

Natuurlijk krijgt U ná de reünie (7
september)alles weernetjes terug.

050-541 6091 of
Wies v.d. Molen. W.F. Hildebrand
straat 55, 050-542 14 12

Voor de tentoonstelling tijdens de
reüniekunnenwenog meerfoto'sen
schoolmateriaal (zoals schriften.
boekjes.platen.handwerkjes.enz.)
gebruiken.
HebtUnog iets dergelijks inhetbezit,
dan graag contact opnemen met:
Vera van Zanten. Geweideweg 7,

Kan ik met de
nieuwe OpMaat

Hypotheek
ook...?

Uw adres voor:

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

G.N. Schutrerlaan 46
9797 PC T hesinge
relefoo n (050) 302 13 19
fax (050) 302 1182
mobiel 06 51533772

•
Heinder
vld Veen

Voor bedrijven en particu lier
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

JPCOM
computers

riJ? reparaties
riJ? upgrade
riJ? nieuw
riJ? basistra ining

windows

inf o/ prijsl ijst :
www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

of af halen
dorpsw eg 59
garmerwolde

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

050 5421890
24 uurs-dienet
• Rioolontstoppen
• Aanleg en reparatie
• T.V.-inspectie
• Gevelreiniging
• Impregneringen

~
PETER KUIL
'j'#'t'ttJ'':'1i i #;'1t, j
Noorddijkerweg 13
9734 AS Groning en
Telefoon (050) 542 1890
Fax (050) 542 37 78

..We hebben een prima inko·
men. Mijn vrouw wil straks een paar
jaar stoppenmet werkenom voor de
kinderen te zorgen.
Dan willen weminderaan onze hypo·
theek betalen. kan dat?
Ja, dat kan.

..Allebei net afgestudeerdendi·
reet aan het werk. Mijn vriend wil
meteen een huis kopen. Kan dat nu
al? Want echt gespaard hebben we
niet.
Ja, dat kan.

..Wezijnop zoeknaar eenhypo·
theekwaar we later weeruit kunnen
putten. Voor de studiefinanciering
van onze dochter bijvoorbeeld. Kan
dat?
Ja, dat kan .

Rabobank
Bedum-Ten Boer

U ziet het. Met de nieuwe Op
Maal Hypotheek van de Rabobank
kan eigenlijkalles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm, dieopgebouwd is uil
een lening en een verzekering. En
alhankelilk van uwwensen kunl udus
sparen of beleggen voor uw eind
kapitaal. Zodanig dal u altiid maxi·
maal fiscaal voordeel heeft. Uniek is
dalu de OpMaal Hypotheek op ieder
moment kunt aanpassen aan uw
wensen en omstandigheden.
Meer weten? Ook dat kan.

Bel met één van onze hypotheek
adviseurs:
Jacob Arends of Sjoerd Cats
telefoon (050) 3039494
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Kopij inleveren bij Dorpsweg 26
of G.H. Schulterlaan 16, uiterlijk
woensdag 21 augustus19.00uur,

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie
050·541 9630
Fotograaf Theslnge:
Wolter Karsijns
050-30220 71
Eind·redactle:
Hillie Barnaker-Iepper
Dorpsweg 26
9798 PE Garmerwolde
050·54153 35
annetleramaker@GRN.albracht.nl
Secretariaat:
Henk Vliem
Dorpsweg 65
9798 PD Garmerwolde
050-541 6341
Penningmeester:
Karel Drabe
Stadsweg 3
9798 TE Garmerwolde
050-541 10 19
Rabobank Bedum·Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
KvKGroningen: 02077025
Abonnementsgeld € 12.50 p.j.
Bii automatische incasso € 10,00 p.j.
Postabonnees € 14.50 p.j.
Prijs per krant € 1.25
Hoofdartikel op internet:
www.garmerwolde.nell

Agend·a

Om alvast te noteren

2 augustus l/m 13 oktober
GalerieAbbemaar:
"OerOs', een tentoonstelling die
geheel inhettekenstaatvandekoe.
Dekoe verbeelddoor verschillende
kunstenaars inallerlei vormen,kleu
ren en technieken.
dinsdag 13 augustus
De Leeuw; 19.30uur:
klaverjassen bij "DeSoos"
zaterdag 24 augustus
9.00- 17,00 uur:
Opruimactiekerkhof Garrnerwolde
tot 26 oktober
Zomerexpositieinenom Metaalate
lier HerbertKoekkoek

(Foto:Wo/terKarsijns)

Erediensten
SOW gemeente
4 augustus
09.30uurThesinge, Dhr.Perdokuit
Appingedam
11 augustus
11.00uur Thesinge,Dhr.Le Pairuit
Roden
18 augustus
09.30uurGarmerwolde,Ds.deJong
uitLeek
25 augustus
09.30uur Thesinge,Ds.Kristensen
uitUsquert

Beleef de wereld
onderwater met
duikschool

.:; ~••" 19

Van Introductieduik

tot Divemaster
• duikcursussen vol
gens het PADI systeem
• wereldwijd erkende
duikbrevellen
• duikreizen, materiaal
verhuur, vulstation
Bel voor meer informatie!

(050) 541 79 41
Grasdijkweg 3 - Garmerwalde
aquadanna@scubadiving.com

IiIWist-u-dat
• deAgriShop z'ndeuren weer opent opdinsdag 6 augustus?
• dokter Friezema nogUm18augustus vakantie heeft? Voor spoed

gevallen neemt waar: Dr. Ensing. Ten Boer tel. 050·3021487.
Maandag 19 augustus ishij weerpresent!

• deRabobankinGarmerwoldetjdenscevakantaalleenopdedonder
dagochtendisgeopend? Dit duurtnogdehelemaandaugustus!

• deeindopbrengst van desponsorloop inThesinge € 2600,00
bedraagt?

• dejaarlijkse 55+ reisvanThesinge staat gepland opwoensdag 25
september?De tocht gaato.a.naar een paardenmelkerij inTwente.

• indevorige G&Tbijhet verslag over deDagtocht van dereisclub
Garmerwolde'Thesingedenaam vandeschrijfsterisweggevallen?
Uheefthetwaarschijnlijkalgeraden;hetisgeschreven door...Roelie
Dijkema!Onze"vaste' verslaggeefster van ouderen activiteiten,

• "de fietser"van Herbert Koekkoek weer volop inactie is?

Tevens:
Suede-reiniging
stoppage en
kledingreparatie

GOED VOOR UW GOED

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

Foto van de maand
Luddestraat Thesinge:vakantietijd.
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