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GEO in Eurepa; De EuroSportring toernooien
Aan hetbeginvan hetnieuwe seizoen kwamen op initiatiefvanBertdeBoer (trainer van dee- enB-junioren)deleiders vandejeugdelftallen
in deGEO kantine bijeen om zich te beraden over deelname aan deEuroSportring toernooien, die traditioneel gespeeld worden tijdenshet
Pinksterweekend. Berthad eerder met andere verenigingen al deelgenomen aan zo'n toernooi enwist zijnenthousiasme over te brengen
ophetGEO jeugdkader,met alsresultaat datGEO E2,deD-pupillen endeC&B-junioren zich opgaven ominrespectievelijk Heino (bijZwolle),
Waremme (België), SI. Soupplets (Frankrijk) en Susice (Tsjechië) te gaan voetballen.
Na een lange periode van voorbereidingen vertrokken op28 mei bovengenoemde teams naar hunplaats van bestemming. Hieronder volgen
de ervaringen.

GEO D-pupillen naar Waremme (België)
Inoktober2003werd het idee geboren,opaanraden van decoachvandeB·junioren,om deeltenemen aan een
Europees toernooi inBelgië.De jeugd werd gepolst en 13voetballers gaven zich op.Hetgeld voorhettoernooi was
snelgespaard.Om tijdens het verblijf inBelgië toch iets extra'stekunnen doen werden devolgende acties vol vuur
uitgevoerd:

GEO E2-pupillen naar Heino

genwe opvrijdag 28mei 2004, vrij
van school, met 4 auto's en een
camper naar Waremme in België.
Hetweerwas uitstekend.InWarem
me kregen we een klaslokaal ineen

Een aantal spelers van E2 tonentrots degewonnen Fair Play bokaal.
(Foto: Koosvan deBelt)

Nijdam in Ruischerbrug, Ruischer·
waard, Engelbert, Garmerwolde,
Thesinge enTen Boer.

Na denodige voorbereidingengin-

ChristienKosse

Ook waren ertwee nominaties aan
onze kant;MathijsDoyeralsdebeste
keeper en HugoSikkinkalsdebeste
speler. Jammergenoeg zijnzij het
nietgeworden. Maaraanhet einde
van hetverhaal zijn wij wel met de
Fair-Ptay beker thuisgekomen.
AI met al was het geweldig;deope
ning waarje met z'n allen een ere
rondje moestlopen, waarjeéénvoor
één aan het publiek werd voorge
steld en waar het volkslied werd
gespeeld. Geweldig .........

• ballonen,vlaggenen pettenuitde
len aan iedereen op de dag dat
koninginBeatrixenhaargevolg Gro
ningen bezocht.
• folders lopen voor bouwmarkt

Er was een woonkamer-keuken en
twee slaapzalen voordejeugd.Te
venswasereenslaapkamermeteen
stapelbed voortweebegeleiders. Na
datwedeslaapplaatsenhaddenver
deeldmochtenweeten ineen zeer
grote eetgelegenheid. Daarna was
erruimteom tespelen enteoefenen.
Hier werd gretig gebruik van ge
maakt.Devolgendemorgenwerden
wevrolijkgewektdoor Agheet (7.00
uur metveel kabaal).Erbleekopde
Camp een zwembad aanwezig te
zijn en als jediebesprak had jehet
zwembad twee uur voor jezelf I!!!

Vrijdag 28 mei om15.00 was hetzover; hetE2-team gingnaar Heino.
Negen jongens en een meisje gingen samen met vier vrouwelijke
begeleiders naar het Euro-Sportring in Heino. We werden verwacht
in de Super-Camp van Heino waar weeen eigen huisje hadden !l!!

We maaktenons klaar voordewed
strijd.Wij moesten tegen Heino zelf.
AIgauw bleek dat zij eerste klasse
speelden. Na de rust mochten wij
met l Ospeiersspelen (normaal7-7).
Dat wij alles verloren hebben heeft
nietaandeinzetvan dejongens(en
Janine) gelegen, maar aan dever
keerde klasse. Maar het mocht de
pret niet drukken. De eerste wed
strijdhebben weverloren met 15,0,
detweedewedstrijd tegen Duitsland
werd 7·1, tegen Lemmerveld, de
kampioen vanNederland,werd het
8-0endewedstrijdtegen deBelgen
werd 7·0.



GEO C-junioren
naar St. Soupplets (Frankrijk)
We gingen om 6 uur weg vanaf deparkeerplaats bij GEO. In Assen
kregen weeen andere chauffeur enin Almelo enHuizen moesten we
andere teams ophalen. We kwamen om ongeveer 17.40 uur in St.
Soupplets aan. AnitaenRob gingen onsaanmelden envragen waar
we konden slapen. Toen we bij onze slaapplaatsen aan kwamen
gingen we eerst eten. Om ongeveer 20.00 uur konden we dezaal in
om onze bedden klaar te maken. Iedereen dieklaar was mocht gaan
voetballen. Die nacht werden we nog een poos wakker gehouden
door het team van Almelo.

ATELIER & THEESCHENKERIJ

Saskiavan Bruggen

Kerkstraat 9a
9797 PD Theslnge
tel: 06 · 2 50 510 54

van 13~17 u:
di, wo. do en 1.te weekend v e. m .. and
en op afspraak

GEOCinFrankrijk.

• RELATIEGESCHENKEN OP MAAT·

• ZUDESCHILDERUEN •

• K UNSTK A ARTE N •

• PA PIERC O LLAG ES •

koffje + th_ ~t geb~k u t! ej.gen keuken

Agnes G ermeraad -Drenth

23.10 uur aanenom 23.00 uur was
delaatstebootvertrokken. Datwas
ontzettendbalen. Maar we hebben
de Eifeltorennogwel bekeken. We
liepen maar weer naar de busom
terug tegaan naaronzeslaapplek
ken.
De volgendeochtend zijn weweer
gaan eten in de gymzaal. Die dag
hebben we ook wedstrijden ge
speeld.Lateropde dag zijn weonze
spullengaan inpakkenenhebbenwe
allesindebusgezet.Definalewasop
een ander veld ; daar is Rob heen
gegaan. Wij hebben de wedstrijd
tussen dederde en vierdeplek ge
zienen zijn toen gaan eten. Na het
eten stond Robop ons tewachten
meteenmooie bekerenvoor ieder
een een medaille.'sAvondsom22.00
uur wasereendisco dieduurdetot
00.30uur.Omongeveer 03.00 uur
zijnweweervertrokkenvan uitFrank
rijk. Het was een leuk maar ook
spannendtoernooi.

Kapelstraat 1
9797 PJ Thesinge

(050) 3023045

Devolgende dag gingen we ontbij
ten inde gymzaal. Daarna hebben
we ons omgekleed en zijn met een
busjevan 8personen naar het voet
balveld gereden waar we deeerste
wedstrijd moesten voetballen. Met
de warming upging Edwindoor zijn
enkel en heeft niet één wedstrijd
kunnenspelen.Datwasergjammer;
nietalleen voorEdwinmaarookvoor
ons.Weer terugophet andereveld
gingenwe nogdrie wedstrijden spe
len en in de zon liggen. Die avond
gingen we eten en na het eten ver
trokken we naarParijsom eenboot
tochtte maken.We kwamen daarom

HarrieDreise

brachtzes verliespuntenop.maarer
ismeer dan voetbal. InCaowerd ijs
gegeten,gesnulleldover een markt
en 3x gerodeldvanafeen schitterend
parcours.Zondagavond wasdeprijs
uitreiking, met eenhondenshowen
disco. De Hesbycup werd niet aan
ons uitgereikt maar we hadden ont
zettend veel plezier in Waremme
beleefd.

Sloep 37
9732 caGronirgen

Het elftal Dl inBelgië. (Foto:Bernhard vanDijk)
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voor afsprfi<en:
050-5424948

school toebedeeldals slaapplaatsen
de warme hap werd geserveerd in
een nabijgelegen school. Na bestu
dering vanons voetbalprogramma,
voor de zaterdag, besloten we als
ochtenddeel te gaan kanovaren in
Hamoir. 60 km.verderop.Op tijdop
bed kwam inons Belgisch-woorden
boek niet voor,duslangnazitten na
dewarme hap. In deslaapzakkon
den de grootste kinderen de slaap
nietvattenwateen ENORMkussen
gevechtopleverde.
Zaterdag optijdop, ontbijten en op
naar Hamoir voor waterplezier. Je
zult het maar bedenken.De kano
tocht,2uur peddelen door de onge
repte natuur van België,was prach
tig en verbrand indezon. Bij terug
komst snel dekano uithet wateren
opnaar Waremme. We moesten ja
nog voetballen. Drie wedstrijden,W
Andijk,SG Idarwakden ENTBlegny
tosealledrie verloren. Ach, jekunt
ook niet alles.Warm eten enweer
een lange nazit. KUSS ENGE
VECHT.
Programma van zondag werd be
studeerd en unaniemwerd gekozen,
na devoetbalmorgen, om te gaan
rodelen in Coo. De voetbalmorgen
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GEO B-junioren
naar Susice (Tsjechië)
Vrijdagmorgen om 06.1 5 uur vertrokken5 auto's met18 mannen en
drievrouwen in colonne richting Tsjechië.Bij Bremen was deeerste
niet geplande stop, omdat niet iedereen de juiste afslag wist te
nemen. Na telefonisch overlegtroffenweelkaar weer opeenparkeer
plaats en vervolgdenonze weg tot Braunschweig, waar hoge nood
de groep weer splitste. Hernieuwd telefonisch contact bracht de
groepweer bij elkaar entot opdeplaats vanbestemming konden we
daarna bij elkaarblijven.We redenSusice binnenom18.00 uurenmet
ruim 1000 km op de teller.

Let op! Nieuw e-mailadres!GenTexpress@hotmail.com

Koos van de Belt

plaats betekende wel dat we een
half uur minder lang hoefden te
wachten enduseen halfuureerder
konden eten.

Het uitchecken maandagmorgen
gebeurdemet een Oost Europese
grondigheid. Alle kamers werden
zorgvuldig geïnspecteerd en we
moesten 400kronen (=€ 13) van
onze borg achterlatenwegensaan
gerichte schade. Dat dit met de
nodige discussies gepaard ging
spreekt voorzich.Vanwege repara
tieaaneen auto vertrokkenwepas
omstreeks 13.00 uuruitSusice en
na een langereis kwamen weom
00.30 uuraanopdeparkeerplaats
bij GEO, alwaar eenaantalouders
onsstondoptewachten.Moe.maar
zeervoldaan lietendemeestespe
Iersdinsdag hun schoolseverplich
tingen schieten omin bed nogwat
langernategenieten over deafge
lopen dagen.

Wedstrijdbeeldvan definafewedstrijdvan de B-juniorenineen schitterende
omgeving. (Foto:Koosvan de Belt)

voorlaatste plaats. Voor de wed
strijdwas debestelling reedsopge
nomen: de bratwürst zou onsover
20 minuten prima smaken. Maar
helaas, ook Woerden presteerde
hetom naderust driekeerdoel te
treffen. Zodoende moesten straf
schoppen de beslissing brengen.
Na 9 genomen strafschoppen per
team wasdestandnoggelijk.maar
de 10e deed ons de das om: wij
misten, Woerdenniet.
Om 19.30 uur vond de prijsuitrei
king plaats.wederom inhetplaatse
lijksstadion.Ooknuwarenerweer
majorettes. enkele jaren jongerdit
keer en ook nubegafdegeluidsin
stallatie het. De prijsuitreiking zelf
was een langdradige gebeurtenis
en naprecieseenuurmocht Marco
detwaalfde prijs (eenschitterende
ingelijste elftalfoto) in ontvangst
nemen.Dezewerd namensdespe
lersalsafscheidscadeau aangebo
den aan Bert deBoer. Sportief ge
zien was een eerste plaats natuurlijk
mooier geweest, maar de laatste

voetbalveldineenkleinplaatsjena
bij Susice moesten de auto's, we
gens gebrek aan parkeerruimte.
naasthetveld.voordereclamebor
den worden geparkeerd.
'sAvonds vond depresentatieplaats
vanalledeelnemende teamsaan de
plaatselijke bevolking. In optocht,
voorafgegaan dooreen muziekkorps
endeplaatselijke majorettesmaak
tenwe een rondgang door Susice
en werden in het stadion aan het
publiek gepresenteerd. Natuurlijk
stonden onze jongens vlak achter
de kortgejurkte jongedames. Net
toen GEO Sappemeer (foutjebij de
inschrijving) zou worden voorge
steldgafdegeluidsinstallatietijdelijk
de geest en verwaaiden de woor
den van despeaker naar die zijde
waar geen publiek was te beken
nen.
Omdatwealslaatsteinonzepoule
geeindigd waren speelden we op
zondag slechts één wedstrijd: om
de 11 een12e plaats. Ook nuweer
moesten we spelen in een klein
plaatsje buiten Susice. waar om
14.30 uur onze finale begon. Op
een prachtig gelegen voetbalveld.
metopdeachtergrond de Tsjechi
scheheuvelsnamenwe tegenWoer
den B1een vlotte 3-0 voorsprong
en waanden ons al zeker van de

Nadat deorganisatie ons. inprima
Duits. opdehoogte hadgebracht
vandegang vanzaken kondenwe
onze intrek nemen inonspension,
een uiterstsober vierverdiepingen
tellend flatgebouw met drie per
soons kamersmetwcénligbad.Met
namevan ditlaatste werdveelvuldig
gebruik gemaakt (Arne Stiksma
moesten we op de ochtend van
vertrek om 09.10 uur nog uit bad
halen). De geserveerde maaltijd
(koude spaghetti met iets wat op
een saus moest lijken) deed ons
besluiten dekomende twee avon
denuitetentegaan.Datbleekgeen
verkeerdekeus.zowelfinancieelals
gastronomisch gezien:schnitzelszo
groot als deurmatten. een heerlijk
biefstukje,offorelopvoortreffelijke
manierbereidvoorca.5europ.p. 's
Avondsvermaaktenweonsprima in
een nabij, in het bos gelegen pub.
waarvooralhalveliters bierencola
van goedekwaliteit bleken voor al
weer zeer lageprijzen.

Na een zeeracceptabel ontbijtbracht
deeerstewedstrijddag sportief ge
zien geen reden tot vreugde: drie
wedstrijden verloren.waarvan twee
mettien maneindigend.Deaanblik
op en rond het veld zullen we niet
gauw vergeten.Op hetplaatselijke

De witgoed·
elektro specialist.

Reparatie van alle merken
wasautomatenendrogers.

koelkasten.diepvriezers
enandereelektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.
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l8IMoon 050 • 541448 7
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Goederen gebracht in de
L. v.d. Veenstraat 3
Garmerwolde (050-5413045)
worden vrijdagavond thuis
gebracht

Tevens:
Su ède-reiniging
stoppage en
kledingreparalie

GOED VOOR UW GOED

Voor Brood-Koek en Banket,
in Garmerwolde en Thesinge
gaat u naar de "AGRISHOP".
Iedere dag lekker VERS van:

Bakkerij van het jaar 2004

Warme bakker voor ieder eetmoment

3



Karla Postma

Zoals jeziet ishet voelbalwereldje
behoorlijk levendig; is het toch wel
watmeerdanalleeneven een balle
tje trappen.
Veelrespectvoorde mensen diehet
telkens maarweer rond zientekrij
gen.

'BBOvanGEO:isditeencontroleurvan de keuringsdienstvoor(vlees)waren".
(Foto: HenkRemerie]

Ruimte om van gedachten te wisselen.
Ruimte om te dansen.

Ruimte om te overleggen.
Ruimte om te genieten.-----1

eenwedstrijd.Zo kunjenog weleven
doorgaan.WimBennekerzelfdraagt
nogdeverantwoordelijkheidvoorde
tekstopNieuwsTVfpagina280.Alle
mensendieook maar enigszins iets
te maken hebben met. of ietsdoen
voor GEO,zijnontzettendbelangrijk.

wegehel EKgebeuren.
• Bijzonder inhetnieuwe seizoenis
dat er bij deC-junioren twee teams
zullenzijn.
• GEObeschiktover gediplomeer·
de trainers als Inze Prins en Bert
Hermelink. Bert de Boer gaat naar
FCGroningenalsjeugdleider. Voor

Activiteiten hetkomendeseizoenzijner2nieuwe
• Afgelopen pinksterweekend heb- trainers aangetrokken, beide uit
ben een aantal jeugdteamsmeege- Hoogezand en zeer ervaren; Jan
daan aan de EuroSportring toer- Bartholomeus en Gerrit Boer. We
nooien.De E2-pupillengingen naar wensen ze veelvoetbalpleziertoebij
Heino in Nederland, de D-pupillen GEO. Voor de D, E en F teams
gingennaarWaremmeinBelgie,de worden ook A-junioren ingezet als
C-juniorenreisdenafnaarSt.Soup- hulptrainer.
pletsinFrankrijk(bijParijs)en deB- • Momenteelismen bezigmethet
junioren gingen naar SusiceinTsie- renoveren van het hoofdveld. Te
chië.Verslagenvandezedagenkunt zijner tijd wil de vereniging graag
uookindezekrant lezen.Leukomte lichtmasten langshet veld hebben.
weten ishoe deze reizen bekostigd Hiervoor isdeondergrondse beka-
werden.GEOheeftdebekendeolie- . beling alvast aangelegd. De licht-
bollen actiewat een mooieaanzet is. masten moeten alleennog even op
Verder werden de teams aange- zichlatenwachten.Bij hethoofdveld,
moedigdzelf eenoriginelesponsor- aandezijdevan deHildebrandstraat,
activiteit teorganiseren. TIjdens de worden bomen en struiken verwij-
kerstmarkt inGarmerwoldekwam u derdenkomtereenhaag voorterug.
zetegen met hun metworstenactie, Helisdan voordegemeente gemak-
opKoninginnedagwarendeC-ers in kelijkeromdeslootwalteonderhou-
Groningenballonnen enflayersaan den.Ookstaaternog een professic-
het uitdelentegen een vergoeding. neel scorebord ophet verlang l ij s~e .

Op deze ludiekemanierwerdergeld Daar is inmiddels al een behoorlijk
ingezameld. bedragvoor ingezameld.
• 18 en 19 juni was er weer een
GEO-weekendmetvolleybal,Jeude
Boulles. voetbal enbarbecuen. Het
GEO-weekend doetaltijdeenbeetje
denken aan eenfamiliedag. De dag
is een mengselvan sportief en so
ciaal metelkaarbezigzijn.Hetisde
afsluiting van het seizoen. Dit jaar
meteenfeestelijkoranjeaccent,van-

Nieuwveld
Afgelopen april is men begonnen
metdeaanpakvan hethoofdveld.Dit
ging nietzonderslagofstoot.Gezien
hetfinanciële plaaüebij degemeente
heeft het erom gespannen of het
door zou gaan. Gelukkig ging het
door,hetgeenwelbetekent datmen
hetvoorlopigmeteenspeelveldmln
der moet doen;wat toch passen en
meten is. Maar er is een planning
gemaaktdat alleteamhunthuiswed
strijdenkunnenspelen;behalve GEO
3,die spelen waarschijnlijkhun wed
strijden inEngeibert.

Vol/of
Indekorteperiode alsvoorzittervan
GEO,ziet Wim eengoede en gezon
devereniging,waarbijdesfeer en de
socialecontactenenorm belangrijk
zijn. Sportiviteit staat voorop. Be
langrijkzijn ook alle mensendievoor
GEO klaar staan.Naastdebestuurs
ledenzijnerergveelvrijwil ligers die
altijd maar weer paraat staan; de
trainers,deteamleidersvandeelftal
len.dedamesvanhetdubhuisende
mensendiedeveldenengebouwen
onderhouden. Maarookdeouders.
die hun kinderen begeleiden naar

site vindt je ook de GEO top 11,
waaraan dit seizoen 113 mensen
hebbenmeegedaan. GEOheeft een
geweldige site (www.wgeo.nl); de
moeitewaardom eenstebezoeken.
Helaas gaat Dennis van der Valk
GEOveriaten.Hij isalgestudeerden
gaat ergens in het midden van het
land werken.

VoetbalVereniging GEO

'Onderhet wakend oog vanf rik van Bruggen werpt GeesjeSanting voor
haarjeu-deboules beurt", (Foto: HenkRemerie) Oosterweg 61 · 9785 TB Zuidwo lde · (OSO) 5497857 · infoii:·fletJ~nden .nll!t · wwwriellandennet

Sinds februari 2004 is Wim Benneker voorzitter vande voetbalvere
niging.AI snel merk ik, dat Wim nietmeer te stoppen is als het over
voetbalgaat. Hij is positief en vol lof over alleswat maar metGEO te
maken heeft.

GEO op het Internet
Een belangrijke pionbinnen hetvoel
balgebeuren isDennisvan derValk.
Dennis heeft de GEO·sile ontwik·
keld.Hijbewerkt dezewekelijks.wat
veel tijd en energie vergt. Op deze

Terugblik op het afgelopen seizoen
Hel afgelopen jaarhaddevereniging
60senior- en92juniorleden.Sportief
gezienheeftGEO een redelijkgoed
seizoen achterderug. GEO 1heeft
tol de winterstop goed gespeeld,
daarna kwam dekladereen beetje
in.Erwas nog enigszinshoop datze
periodekampioen zouden worden
maar datzat erhelaasniet in. Vol
gend seizoen komener een aantal
talentvollejongerenbij,zodat wede
toekomst hoopvol tegemoet kunnen
zien.GEO2heeftgoed gespeeld en
werd 6' .GE0 3,deveteranen onder
ons, iseen echt gezelligheidsteam.
Ze winnen niet veel maar als team
hebben ze het ontzettend gezellig.
wat ook heel belangrijk is in een
teamsport. Ook de jeugd deed het
goed.De A-selectiespeeldeontzet
tend goed en het leek eropdat ze
kampioengingen worden,maar he
laasinde beslissendewedstrijdspeel
denze gelijkenwerden ze 2' .De B
selectie onder leiding van Bert de
Boer, eindigde opde4' plek. DeC
junioren zijn dit jaar kampioen ge·
worden. De D-pupillen bestaat uit
een groteselectieen ze spelenrede
lijkgoed. Indezeploeg spelenmaar
liefst vier meiden mee.Bij deE-tjes
en de F-jes staal het plezier in het
voetbal, hetsamensporten.voorop.
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<,~ _ DAMES- EN KINDERMODE

~ jolanda Spraakman

/

" Hendr ik Westerstraat 26 - 979 1 CT Ten Boer J
Te lefoo n (OSO) 302 34 17

Autorijschool
VRIESEMA

Vamor L.M.!. gediplomeerd

Examentraining
per computer

Dorpshuis

"DE LEEUW"

Siem

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

Bruiloften
Feesten
Recepties
Vergaderingen
zalenverhuur

Voor:

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde 050 • 5416244

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905
BOVAG Autobedrijf

Groene Zoom 2 Ten Boer OSO , 3021494
Opal onze reparaties
3 mild. bOl/ag qarantie

T.:f LBloemb in.der l J

.;;-'~~ U?1-ne
Hoofd weg 70 •

~' " "6 17 AJ -rcnsteo e •
,.. ;:-- Tel: 050-404079 1 •

, Fox 050-4040859 •

Lageweg20
9798TGGarmerwolde
Telefoon 050·5418610

LOONBEDRIJF

W. LODE

Voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorvenenpersen
vanhooi enstro staan
wijaltijd vooruklaar,

Jasje
BEENMODE, LINGERIE

& DAMESMODE

dé winkel voor al uw
Ondergoed - Lingerie
Beenmode - Badmode

Nachtmode &Damesmode
maalJ61/m SB

deskundig advies altijd aanwezig
Winkelcentrum lewenbarg

Groningen
Tel./Fox (050) 5418995

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

.\!OOi L' hnllrnulazrn hcxt.u n nier.

11100ie ogen wel.

Boekholt - Hensbroek

24 uur service

~::: Ooste rsewe g Jb•• f!::. 978 5 AD Zu idwolde Gr.
::••:. Tel. (050) 30 I 28 32

www.vaatst ra. nl
vaa ts t raïevaa tstra.n l .

Installatietechniek VAATSTRA B.V.

BOUW v.o.f.

Oude Rijksweg 11
9798 PA Garmerwolde
T (050) 5416501
F (050) 5419268
I www.havenga.com
E info@havenga.com

...............
NVOB
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SpecialOlympicsSpijkersnisse.jpg(Foto:Petra Datema)

Special Olympic Spijkenisse
Zaterdag 5juni jJ.washet 'smorgens vroegal eendrukte van belang opde
MartiniManege.Om maar liefst kwartovervijfindemorgenstonden9ruiters
en5begeleiders klaar ommet elkaartevertrekkennaar Spijkenisse.
Daar stond voor het weekend de Nationale Special Olympics op het
programma. Dit grote nationale sportevenement voor mensen met een
verstandelijkehandicap mochtnatuurlijknietgemistworden.Na het succes
van de Europese Special Olympics in 2000 op de eigen thuis manege is
deelname aaneen dergelijkevenementonderruitersvandeMartiniManege
razend populair.

Henk Busscher.

Avondvierdaagse Thesinge. (Foto:Henk Busscher)

Avandvierdaagse Garmerwalde
Vol enthousiasme werd erdoor kinderen uit Garmerwolde deavondvier
daagsegewandeld.Liza enWendy Joop,ElinaBakker,Maartjevan Gellen
(liepvoor de eerste keer mee), Marchel Kosse en Corina en Dennis Lede
liepende5km zonderenige moeite.Nieuwkomersop de 2,5km waren Joel
Ubbels en Natasja Hazekamp.Natasja moest het helaas delaatsteavond
aflaten weten, doordatzewoensdagavond een ongelukje metdeschommel
kreeg en haar pols brak. Maar laten we de ouderen niet vergeten;ook de
ANBO-Ioperswarenweervan de partij .Donderdagavondwerd op feestelijke
wijzedevierdaagseweerafgesloten met eenmedailleen bloemen en niet
tevergetenhetererondjemethetmuziekkorps.We kijken weerterug opeen
zeer geslaagde vierdaagse, en zullen erzeker volgendjaar weerbijzijn.

Washetzo stilopstraatof leekdat maarzo,die4avonden begin juni?Nee,
hetwaszo!45 jongeren uitThesinge liependeavondvierdaagse,sommigen
zelfsvoordevierdekeer,zoalsde 9-jarige Yannick Sloot! Alsdiezodoorgaat,
wordthijlaterongetwijfeld de Nederlanderdiehetmeestvaakde avondvier
daagse gelopen heeft.Zonderalteveelblarenpijnheeftiedereende laatste
avond gehaald en achter een groot spandoek "Thesinge Top" is op
donderdagavond 10 junideererondegelopen.Sindsdien prijkterop menige
jongens-ofmeisjeskamer weer een medaillebij!

Thesingevieravandenzanderjeugd

PetraDatema

de paardenwerd het zaterdag pro
gramma afgesloten met een groot
feest. Meezingen met deechte Lee
Towers en een heusediscozorgden
voor grote pret.
Zondag waren de echte wedstrij·
den. Iedereen reed volovergave zo
goed alshijofzij kon.Bij de prijsuit
reiking wasiedereendoor hetdolle.
Maarliefst6medailleskondenmee
terug naarThesinge.
Na een gezellige terugreis en een
gevulde buik inSpier waren we om
11 uur 's avonds weer terug bij de
eigen paarden. Een druk weekend,
maar inalleseen groot succes.

Verdeeld intwee 9persoons busjes
ging iedereen vrolijkoppad.BijHar
derwijk werd een kleine stop ge
maakt. Daar stond de6' begeleid
ster te wachten. Nadat ze in 2000
haarpaard beschikbaar gesteld had
voorde spelen opdeMartiniManege
isze nog steeds trouw aan het Gro
ninger team.
Metbroodjesen snoepisde reisvlot
verlopen.Om 9uur was iedereenbij
de opening. Daarna ging iedereen
naarde sportlocatie.Hetpaardrijden
werd gehouden op de manege in
Simonshaven, een kleindorpjeon
der Spijkenisse.
Na kennismaking en proefrijdenop

Menno OostertJoff leidtmensen rond inzijn "open tuin"op deG.N. Schut
ter/aan inThesinge. (Foto:MylaUitham)

KarlaPostma

ReindervdVeen enHans vdBrandpauzerentijdensdefietstocht Thesinge.
(Foto:Myfa Uitham)
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sanitai r en verwarming
--#-..........B......U-.-RINGA

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
TEL.050-5493950 - FAX 050-54936 73Valckestraat la - Tel. 3021785 · Ten Boer

SOLITAIRE &GUIKEMA COIFFURES ~ Ten Boer

HOFSTEDEI---

G.N. Schut t erl aan 28
9 797 PC THESINGE
Telefoo n 0 50 - 3021 957
Fax 050 - 3021574

IJZERWAREN - GEREEDSCHAP - VERF - DHZ
De winkel voor service & kwaliteit

NIJDAMOO~
Woldweg 6·8 • 9734 AC Ruischerbrug - Groningen

(tegenover wijk Lewenborg)

Tel. (050) 549 07 89· Fax 541 5751 - www.nijdam.nl

HOVENIERS- &
BESTRATINGSBE DRIJF

H.W. Mollema
Hoofdweg 64

9627 PE Helium
Telefoon (0598) 431135

• ONTWERP. AANLEG
• ONDERHOUD

• (SIERjBESTRATING

Seatt-USA
Be-One

Gazelle

Batavus

@ Belga F.-e t s e n ·.W"""'"'rumL.,....b~'
K.aJl,"t 212. 9733 CT

• OSCl-S4222 52

- Groningen 8•••F ,"~na"~ '
Ru"" C!'fl"".>$ ptrIl_" ,

•
Rijksw eg 83
979 1 AB Ten Boer
(050) 302 17 15
in fo@ bluem ule.nl

Bij ons loop je binnen voor.....
• Ontw ic.ke len en dru kio:en ven VISItekaart je ro t concrete hUissti j l

• RUIIT'le col lect ie faMlh eo rukwerk

El Textll?druk, zwar t""'I- en kleurkop ieën van u it stekende (!Na!ltel l

• Boeken, prograJ'1"llYlllboEokjE'S. gid sen, PE'" odl eken, f lyers ete

···
,

• VORMGEVING • DRUKKERIJ : U ITGEVERIJ

- - - --------------- - - - --- ----------------------- - - - - - - -~ -- -------------

Eigen lijk te cfNt1ef en veelzijdig om op te no em en

Kom II!'E'ns langs voor PE"n vrijb lijvend iJldv frs .

Icfppi n ui tlNisself!1l kan vooc beielPpartij pn ve rtrisse nd IIIIf.dpn

Toerf ietse n
Woon-Werk
Stadsf ietsen
Racef ietsen
Mou ntainbikes
Hybrides
Vouwfietsen
Kinderfietsen
Specials

Kom langs voor gratis Fietsmel ing

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijfsFIetsen Nede~and en

Nationale FielsProjecten

Reparatie alle merken !

Regenkleding
Race kleding
ATB-k leding

Fietsschoenen
Fietshelmen
Fietstassen
Kinderzitjes

Fietsdragers
Accessoires I
Onderdelen

A GRISHOP
divers in gro enten & frui t

Dir ecte boerderijverkoop

• groenten & fruit
• aardappelen ~
• schorreleieren ~
• vlees
• boerenzui vel
• salades & rauwkost

• brood

Dorpsweg 1 Garmerwolde
Tel. (050)4042921 /5418462

Fax (050) 4042922
Goed en gezond van de boerengrond

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTOR HANDE L

JOOP NOORDHOf
Bovaq-fid - Off. SUZUKI dealer

Alle me rken onderd elen
en accesoires leverbaar
Prim a servi ce en reparatie

JOOP NOORD HOf
Rijksweg 15

Garmerwolde
(050) 3021624

Uw adres voor.

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

C .N . Schutterlaan 46 J
9797 PC Tbesinge
telefoon (050) 302 13 19
fax (050) 302 I I 82
mobiel 065 1533772

REINDER
vld VEEN

Voor bedrijvenenparticulierhandel In:
+ Pallet· en magazijnstellingen
+ Magazijnwagens
+ Palletwagens
+ 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 • 51581046
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....
Als bank heb Jeje maatschappelijke verantwoordelijkheden

sponsort de- Rabobank ookplaatselijke projecten en Initiatieven

Endat doen we graag Het IS tenslotteook onze buurt.

REDERtJKERSKAMER "WESTER" UIT GARMERWOLDE
BESTAAT 1 SEPTEMBER 2004 140 JAAR

Rederijkerskamer "Wester"

Hetexamenisgemaakt.Erisspanning voordeuitslag.maarditeindexamen
galavergetenwijnooit meer! (Foto:JannieSibma)

Voor inlichtingen: J. Hazeveld-Maat W.F.Hildebrandstraat 35. 9796 PH
Garmerwolde tel. : 050·5414777

Dit jubileum wordt gevierd met een klassiek toneelstuk. Gekozen is voor
"PYGMALlON"van George Bernhard Shaw. Medewerking hieraan wordt
verleend door het "GEMENGDMANNENKOORGARMERWOLDE"o.l.v.
DjoekedeBoer.De uitvoering van ditgrootsopgezettestukzalplaatsvinden
op26en 27november 2004 indorpshuis"DELEEUW", OudeRijksweg 6
te Garmerwolde. In verband met de vele medewerkers en de lange
repetitietijdzal erditjaargeen openluchtspel worden opgevoerd.
We hopen daterinnovemberveelbezoekerszullen komen om onze kijkop
"PYGMALlON"tezien.

Uwbuurtagenten,
Simon DijksterhuisenHarrie Meier.

Alle inwoners van onze gemeente
hebbeneen politiewijzerontvangen.
Opdepagina's50en51wordt voor
lichting gegevenover hetproject Va
kantietoezicht.

Doordezeeenvoudige maatregelen
kunt udekansopongewenstbezoek
aanmerkelijkverkleinen.

Uw Buurtagenten
Als buurlagenten komen we in de zomermaanden regelmatig is de
verschillende dorpen vanonze gemeente. Als je dan dooreen dorp
fietst, kunjeaan debuitenkantvanveel woningen vaakalwel ziendat
debewoners opvakantie zijn. Geen verlichting,gordijnenenzonwe
ringen gesloten, enz. enz. Als een politieman dat kan zien kan ook
iemand met kwade bedoelingen dit waarnemen. Door een paar
eenvoudige maatregelen kunt u hierin verandering brengen. We
zullen een aantal zaken noemen:

Wij wensen u alvast een prettige
vakantie toe.

Gaat umetdeauto(ofandermiddel
van vervoer)opvakantiedan ishet
natuurlijk ookvanbelang datuaan
dachtschenkaan detechnischetoe
stand van uw vervoermiddel. De
belading van caravans blijkt ieder
jaar voor velen toch weer een pro
bleem. Tezwaar beladencaravans
zijnvaakoorzaakvanongevallen en
op dat moment het einde van uw
vakantieplezier. (Ook inde meeste
vakantielanden zijn boodschappen
tekoop)Letuerook opofumet uw
rijbewijsofmet uwautodecaravan
mag trekken.Landelijkwordeninde
vakantieperiode regelmatig grote
controles "vakantieverkeer"gehou
den en hetzoutoch erg jammer zijn
dat uw vakantie op een controle
piaatseindigt.

Ook willen wij deslogan"Maakvan
achterblijvers geen spoorzoekers"
onder uw aandacht brengen. Pro
beer met regelmaat(1keer pertwee
dagen?) contact tehebbenmet het
thuisfront. Mocht er iets gebeuren
hebben deachterblijversofuzelfde
nodigetijdom dingen teregelen.

• maakeen afspraak met uw buren
over toezicht. laatbijonraaddirectde
politiebellen;
• laateenbewoonde indrukachter;
• laat iemand zijn ofhaarautoopuw
oprit of voor uw woning parkeren;
• laat het gras maaien;(eenbijko
mendvoordeelisdatubijterugkomst
datniet direct moet doen)
• zorg datdepostwordtopgeruimd;
. Iaatzekernietvia hetantwoordap
paraatofeen papiertje opdevoor
deur wetendatuopvakantiebent;
• zorg voorverlichting indewoning.
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Zomerexpositie
Indetuin en in degalerieschuur bij deboerderij aan deBovenrijger
weg van Herbert Koekoek werd op 5 juni de nieuwe expositie
geopend. Metaal-atelier Koekoek is in onze omgevingwel bekend en
zekernade"Mooi Thesinge" dag ookbij iedereenonder deaandacht
gebracht.Verspreidover het dorpkonmentoen van zijnkunstwerken
genieten. Samen met vier collega-metaalkunstenaars, die evenals
Herbert de natuur en natuurlijke vormen in hun werk tot uiting
brengen zijn, is er nu een buiten- en binnen-expositie ingericht van
gevarieerd en bijzonder werk. De plaatsing ervan in de tuin betrekt
ookdeheleomgevingerbij. Gebruik wordt gemaakt van dedoorkijk
jes op de weilanden met grazende koeien, een sloot en het uitzicht
op het prachtige grunniger land.

TruusTop

vanaf eenafstand valtook weerde
natuurlijkevormgevingop.

William van derVeldegebruikt vaak
gevonden voorwerpen alsbasis.Het
kunstwerk aan deslootwal met als
basisde giekvan een surfplankiseen
voorbeeldvanhet fraaie tweede le
ven vanwaardeloosmateriaal.
Tot en met zondag 26 september
bentUvanhartewelkom indetuinen
schuurvanmetaal-atelierKoekoek.
Verdereinformatie en foto'skunt U
bekijkenopwww.herbertkoekoek.nl.

Opening informatiecentrum
biologischelandbouw

Het GeweideHof

vrn/: Jan Doevendans, Herbert Koekoek en drie van de vier collega
kunstenaars.(Foto:Nel/ian Dijkema)

De andere kunstenaarswordenaan
hetpubliekvoorgesteld:GerritJans
sen gebruikt betonijzer en last dit
aaneen tot enorme kunstwerken
met natuurlijke vormenuit deplan
ten- en dierenwereld.

BorisBobeldijkgebruiktmaterialen
uit de techniek zoals moeren en
staaldraad. Als je er van dichtbij
naarkijktverbaastdeoonstructieen

SjefMeijman noemt zichbeeldend
agrariër en wekt de nieuwsgierig
heid op naarzijngedachtengang als
kunstenaarbijhetzien van zijnwerk.

/

Hetwerk van Herbertis vooralgeïn
spireerddoorvogelsenvagelkijkers.
(Foto:Myla Uitham)

is heel geestig en degrote groep
toehoorders wordt geadviseerd
vooral te genieten van natuur en
kunst dieons volgens Doevedans
zeker gaan overleven. Hij onthult
een metershoge "kijkertoren", en
"voorwat,hoortwat" aldusHerbert.
krijgt Doevendanseenmetalen kij·
kerdie hij demonstratiefomhangt.

Hetwerk vanHerbertis vooralgeïn-
spireerddoorvogels envage/kijkers. I

(Foto:Myla Uitham)

Aan dehand vaneen overzichtelijke
lijst metnummers.namen en prijzen
wandelen we langsde paadjesinde
tuin.HetwerkvanHerbertisvooral
geïnspireerd doorvogels en vogel
kijkers. Dat de officiële openings
handeling verricht wordt door Jan
Doevendans.bekend bioloog uitde
verschillende regionaleenlandelij
ke media, isheel toepasselijk. Zijn
vergelijkingtussen kunsten natuur

Beleef de wereld
onderwaler met
duikschool ~j)1

<; ... .., "Ih

w.e ".,1 q

Van Inl roductiedu ik
tol Divemaster
• Duikopleiding
• Duikreizen
• Verhuur duikmateriaal
• Video & Fotografie
Bel voor meer informatie!
(050) 5417941

• Grasdijkweg 3
• 9798TCGarmerwolde
• info@aquadonna.nl
• www.aquadonna.nl

LANDBOUW
MECHANI8ATIEBEDRIJF

~udman
Thesinge

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

G.N. Schutterlaan 10

050 . 3021321
"Metelkaar toasten opde opening van hetnieuwe bedrijt van detam.
van Zanten". (Foto:Henk Remerie)
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Het kerkgebouw van Garmerwolde
Op weg naar een nieuwe toekomst

vriendenDe drie

Kortom, Garmerwolde iseen dynamisch dorp voor een hond en ikhoop er
een volgende keer meer over tevertellen

Wat ikookzeker moetvertellen isdat Floris en ikeen vriendje hebben, Morris.
Morris isde hond van defam. Van Bruggen, isongeveer twee jaar oud en
een labrador retriever. Dat maakt mij verder niet uit, want het gewoon een
leuke hond.Zijn vrouwlje en mijn baas gaan gelukkig bijna elke middag samen
het land in. Floris loopt dan rustig tewandelen en wij gaan lekker donderen.
Morris enikproberen elkaar omver tegooien, dat lukt Morris wel maar mij
nog niet. Balen! Verder rennen we, spelen we enikheb ook iets leuks van
Morris geleerd: ineen baggersloot springen endan bijna kopje onder gaan.
We komen erdan helemaal blauw van demodder weer uit. Gaaf!! Maar dat
vinden onzebaasjes niel. Wanneer we dan weerthuis zijn moet Morrisbuiten
blijven en ikword helemaal afgespoeld met een tuinslang en koud water,
vreselijk, maar jaanders mag ikook niet weer inhuis.

Hallo allemaal,ikvind hetwel weer eens tijd wordenom watte gaan schrijven.
Erisheel veel gebeurd inmijnleven.Vandaag,zondag 13 juni ben ikprecies
8maanden oud en hebal twee hondencursussen gevolgd. Bij deafsluiting van
deeerste cursus was iknietzo gehoorzaam, dus kreeg ikeen onvoldoende bij
deeindbeoordeling. Maarm'nvrouwtje zei,we gaanweldoormetdevolgende
cursusendan elkedagoefenen.Ikhebnamelijkdeneigingom hetopde cursus
wel goed tedoen en voor derest alles tevergeten. Eerst was het oefenen
helemaal niet leuk maar totmijnverbazing begon ikhettoch leuktevinden. Het
iswel fijn om geprezen teworden als ikeen bal terug breng. Ofals ik, iksnap
erhelemaal niets van,opdegrond ga liggen en het vrouwtje loopt dan weg.
Wanneer ze weer komt en iklig erdan nog dan ben ikbraaf. Makkelijkhè! En
zo moet iknog meer domme dingen doen,tussen andere honden doorlopen,
komen en naasthaarvoeten gaan zitten,heel neljes en goed recht. Ikvind het
maar onzin, want als iknaast haar zitben ikertoch en hoe isnietbelangrijk in
mijn ogen. Gisteren, 12 juni, moest ikweer een test afleggen. Dat was heel
zwaaromdatereen leukloopsteefje naastmij stond,die rook toch aanlokkelijk!
AI hetgeleerdebenjedan zoweervergeten.Maarom m'nvrouwtje nietteveel
teleur testellen heb ikmijn gevoelens toch maaropeen laagpilje gezet en mijn
bestgedaan.Hetging best wel goed maar ikben nog tejong en tespeels om
doortegaan. Dusdoeikdezecursus nog een keer. Maarikbenalwel een brave
hond, ikprobeer wel steeds naast debaas telopen maar eriszoveel leuks te
besnullelen onderweg en vergeet ikde baas.

Kerkgebouw Garmerwolde: Het kerkgebouw met hetoude deel van het
kerkhof.(Foto:Henk Remerie)

De Stichting Oude Groninger Ker·
ken bestaat deze maand precies
vijfendertig jaar! Als ueen kerk van
deStichting wiltbezichtigenofdona
teurofvrijwilligerwiltworden bel dan
050 - 312 35 69 of kijk op
www.groningerkerken.nl

Anne Benneker

Plannen...
De plaatselijke commissie staat ei
genlijk nog in de kinderschoenen.
Met vallen en opstaan moetzeleren
wat erallemaal komt kijken bijhet
beheren van een kerkgebouw. Kort
geleden had decommissie voor de
eerstekeerdetaakeen begrafenis te
begeleiden. Alsde oren en ogen van
de eigenaar, de SGOK, heeft de
commissie regelmatig contact met
die eigenaar. Ditheeft al tot gevolg
gehad dat deelektrische installatie,
inclusiefdelampen,isvervangen en
dat de ernstige verzakkingen inhet
rechtergedeelte van dekerkhersteld
zijn.Ookde Kerkhörn kan dankzij de
SGOK weer uitstekend verwarmd
worden. Als alles verder een beetje
redelijk reilt en zeilt, komt detijdom
plannen temaken enuitte voeren en
zo van het kerkgebouw een levend
punt inhet dorp te maken!

Het kerkgebouw istehuur voor ac
tiviteiten die niet strijdig zijn met de
oorspronkelijke functie van het ge
bouw: een concert, een expositie,
een lezing ...Hebtuideeënofvragen
ofwilt u actief meedenken enwer
ken? De plaatselijkecommissiehoort
het graag. Contactpersoon isTjitske
Rutgers, telefoon 050 - 541 3391 .

ze nieuwe invullingen zoeken. Gar
merwolde heeft een geweldig, mul
tifunctioneel Dorpshuis.Toch zijn er
activiteiten die beter tot hun recht
komen inhetprachtige,middeleeuw
se kerkgebouw. Zo heeft de foto
groep Garmerwolde er al enkele
jaren haar jaarlijkse expositie entra
den onlangs twee koren op.

Een ontmoetingsplaats
De oudste kerken inGroningen da
teren uitde Middeleeuwen,zoookde
kerk in Garmerwolde. Ze zijn ge
bouwd voorde christelijke eredienst.
Maar een kerk was meer dan een
plaats voor liturgische vieringen,het
was ook een ontmoetingsplaats.
Anno2004blijft het kerkgebouw een
plekvoor deeredienst: enkele keren
per maandvindtereen viering plaats.
Maar daarnaast wil de plaatselijke
commissie van de kerk een plek
maken die vaker gebruikt wordt. Sa
men met demensen uithet dorp wil

Simpel maar doeltreffend
De SGOK is verantwoordelijk voor
hetgrote onderhoud en derestaura
tie van dekerk. Bij elke overname
stelt deStichting als voorwaardedat
het dagelijkse beheer van het kerk
gebouwdooreen zogenoemdeplaat
selijke commissie wordtuitgevoerd.
Zo'n commissie moethetgebruikvan
de kerk stimuleren en waar nodig
uitvoeren en draagt deverantwoor
ding voordedagelijkse kosten, Toen
deofficiële overdracht van dekerk
plaatsvond,stondendeeerste leden
voordecommissiealklaar.Vanuitde
kerkelijke gemeente werd Ale! Rut
gers voorlopig voorziller en Kees
Brak werd penningmeester. Inmid·
deis heeft Alef devoorzillershamer
overgedragen aan zijn vrouw,Tjitske
Rutgers. Jan van Dijkwerd gevraagd
zilling te nemen opgrond van zijn
historische kennis en culturele erva
ring.Hij heeftde functie van secreta
ris aanvaard.Onmisbaar isnatuurlijk
iemanddiedagelijks aanspreekpunt
kan zijn. Auke Kuipers was bereid
deze taak op zich te nemen. Ten
slotte isAnne Benneker toegetreden
om het contact met het dorp ende
provincie te bevorderen. Deze vijf
mensen gaan hun best doen om het
kerkgebouw deplaats inhet dorp te
geven die het toekomt. Dat alles
onder desimpele, maar doeltreften
de naam "Plaatselijke Commissie
Kerk Garmerwolde".

De juwelen in het Groninger landschap worden ze wel genoemd: de
oude Groninger kerken. De laatste dertig jaaris hetsteeds moeilijker
geworden de oude kerkgebouwen te onderhouden. Gelukkig zetde
Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) zich inomdeze kerken met
hunsoms eeuwenoude orgels enbijbehorende kerkhoven tebehou
den.lnnovember 2003 gingdekogel doordekerk voordeHervormde
Gemeente Garmerwolde·Thesinge: het kerkgebouw met het oude
deel vanhetkerkhof werd overgedragen aan deSOGK, Een "plaatse
Iijkecommissie"gaat zorgen dathet kerkgebouw haar functie blijft
behouden én nieuwe wegen inslaat.
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LEVERANCIER CjROOTKEVKEN EN H ORECA

: 050 - 5496150
: 050 - 5496151
: info@vishandelsmitnl

Telefoon
Fax
Email

VISHANDEL
~1I'i!Ifj~

s-«
Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www,vishandelsmitnl

Voor de complete
w.0nin!I!nrichting If~.
Zit U bi] ons ~" , ï ,

op de eerste rang rt
Bijon! vindt utopmerken op helgebiedvan: I \"
gordijnen, lam inaat,binnen-en buitenzonwering ~ . f'
en vloerbedekk ing! __ ~.:.-

~ ~ I

Cl @~SlAGTER~~\
WON INGINRICHTING I MIU BU ..tAkfRlI • \

l ~

St: :: eg63Ten Boer(050)302l3B3 - :.

QUICK'STEP'
FLOOR

auplng
fthttl·\
~~
"'irisette"

l#!#...Iiililde Plo eg

Wigboidstraat6, 9791 CR Ten Boer· Telefoon (050) • 3022151

Drogisterij - Parfumerie - Reform - Therapie

lES
Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

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

Complete PC

€ 549!

JPCOM

www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

dorpsweg 59 garmerwolde

computers
Degel ijk & Goedkoop

Ook voor reparatie! & upgrade!

Grasdijkweg 31a - 9798 TC Garmerwolde
Telefoon (050) 5493228

Sierbestrating

Showterras 3000 m2

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon
050 5421890

24 uurs-dienst
• Rioolontstoppen
• Aan leg en reparati e
• T.V,-inspec t ie
• Gev elreiniging
• Impregneringen

pi1it KUIL

Oslowegl 26
9723 BX Gro ningen
T (050)5421 890
F (050)5423778
I www.kuilreiniging.nl

' j'il,'lltflt'@

Installatiebedrijf
Thesinge V.o.f.
• Elektra Kerkstraat 1
• Gas 9797PD Thesinge
• Water Tel. 050- 3024536
• CV Fax 050 - 3024693
• Zink
• Dakbedekking

NIJDAM
KEUKEN- EN VLOEREN

Keukens - Inbouwapparatuur - Planken 
vloeren - Laminaat - Parket

Koldingweg 5 - 9723 HL Gron ingen
(Industrieterrein De Driebond)

050 • 5498416
www .nijdam.nl

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

050-3010735
0598-393504
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Foto van de maand

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050·541 96 30
Fotograaf Theslnge:
Wolter Karsijns 050-302 20 71
Eind-redactie:
Hillie Ramaker-Tepper
Oorpsweg 26 - 050-5415335
9798 PE Garmerwolde
Oesiree Luiken
Schoolstraat 3 - 050-3023352
9797 PN Thesinge
Penningmeester:
Karel Orabe. Stadsweg 3
9798TE Garmerwolde-050-5411019
Rabcbank Bedum-Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 13,00 p.j.
Bij automatische incasso€ 10,40p.j.
Postabcnnees:
basistarief + portokosten
Prijs per krant € 1,25
Hoofdartikel op Internet:
www.garmerwolde.net

Kopij Inleveren vla:
GenTexpress@hotmall.com,
bij Dorpsweg 26 ol
G.N. SchuIlerlaan 16;
uiterlijk woensdag 21 juli
vóór 18.00 uur.

"Devoetballiefhebbers weken uitnaardegymzaalvan Garmerwolde om de EK-wedstrijdNederland-Tsjechiëdroog
te kunnen aanschouwen". (Foto: Henk Remerie)

Agenda
Elke zaterdag en zondag
Metaal·atelierHerbertKoekoek 80
venrijgerweg 19 Thesinge:
van 13.00-17.00 uuren opafspraak
Metaalkunst-expositie van vijf me
taalkunstenaars.

2,3, 8,gen 1Djuli
Bovenrijgerweg 19 Thesinge;
20.00 uur
De Rijge speelt "Juffers en Hanen
balken"

Erediensten SOW
gemeente
4 juli
9.30 uur Thesinge,
ds. Volbeda
11 juli (doopdienst)
10.30uur Thesinge,
ds.Terlouw uit Dronrijp
18 juli
9.30 uur Garmerwolde,
ds. Pieterman uitNiekerk
25 juli
9.30 uur Thesinge,
ds.Struif uit Oosterwolde
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Koffiemorgen Garmerwolde;
seizoen 2003 - 2004
25 september
• Jaap deVries vertelt over zijn schilderij "DeVreemdeling".
23 oktober
• Kaarten laten ziendieik inhet ziekenhuisheb ontvangen.
• Dia'svandestad Groningen, vanHenk en Winy Remerie.
27 november
• Sinterklaas met cadeautjes en chocolademelkmet slagroom.
• Jaap en Corrie deVries 39jaar getrouwd.
18 december
• Quiz;groep 1wintmet 1punt verschil.
• Een gedicht van Ivo deWijsover 31december.
22 januari
• Jan Wolt heefteenoverzichtgemaakt vanhet leven vanzijnouders,op

rijmgezet enaangeboden toen ze 60jaar getrouwd waren. Met foto's
erbij.Winy Remeriemaghet voorlezen.

• Pelleboer en Jaap Reinders vertellenook nog het een en ander.
26 februari
• Gepraatover Heila Heeres.dieop 17-{)2-04overledenis.Tineke Werkman

ver1eltwiededominee isdie decrematie leidde en Jaap Reinderssprak.
• Winy Remerie leest enkele gedichljes en een verhaalvoor.
• Trienlje Postma laat foto'szienvandereisnaarBrazilië,hen aangeboden

doordekinderen voor hun45-jarige trouwdag.Hun dochterwoontdaar.
25 maart
• Lentegedichtdoor Winy Remerie.
• FotoinGezinsbode(vierplallelandsvrouwenzongeninhetNatuurmuseum)
• Dia'svanhetpinetum "TerBorgh",tussen dedorpen Anloo en Eexl, van

HenkenWiny Remerie.
15april
• Wegensomstandighedenniet doorgegaan.

JannaSlar

Stoomfluitjes
Te huur:
4-persoons stacaravan opAme
land;op 100metervan dezee.
Nog vrij : voor 11juli en na 21
augustus. Inlichtingen:Fam.D.
Tichgelaar, telefoon 050
5421615 /0621504133

Gezocht:
Ik zoek iemand die een paar
keerperjaarmijnramen binnen
en buitenwil wassen.Remkes,
telefoon 050-3022194

Gezocht:
Beeldend kunstenaar van het
wekkerprojeclinThesingezoekl
schuur 1loods voor opslag van
materiaalenzomogelijkatelier
ruimte.Telefoon050-5268265.

Te koop:
Zeerruimegoed onderhouden
zes persoons vouwwagen
(RoadmasterRunner)bj:1990.
Zeercompleet met2onderten
ten, luifel, luifelzijwanden, dis
selbak, nieuwe banden, keu
ken. Vraagprijs: € 900. Tele
foon 050-3023432.

Gevraagd:
Grindtegels 40x60 cm.
V.d. Woude, 050-5424962.


