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Opruimdag begraafplaats Gannerwolde

Dhr. Pelleboer inoverleg met
mw. Schutter uit Sappemeer

(foto: HenkRemerie)

Henk Vliem

vrijwilligersiszo'nkerkterreinmet
omliggende begraafplaats niet in
stand te houden voor een relatief
kleine gemeente alsdeonze. De
Stichting Groninger Kerken doet
ook heelveel ,zoalsindeafgelopen
tijdduidelijk tezienwas, maar dat
betreft enkel de gebouwen (toren
en kerk) en enkele direct om de
kerkgelegen oude graven.

Leukvond ikverder dat alle vrijwil
ligers enkeledagen laterook nog
een persoonlijkbedankbriefje van
Dorpsbelangen kregen.

weer mee tedoen. Ook Kees Brak
(namens dekerkenraadendeBe
heerscommissie Garmerwolder
Kerk) bedankteons uitvoerig,want
zonder hulp van

Hulp van machinerie(foto:Henk Remerie)

kunt doen. Na afloop van eendag
hard werken was er in Kerkhörn
nog even gelegenheid voor een
drankje. We werdendoorJan Wig·
bo/dus (voorzitterDorpsbelangen
Garmerwolde) bedankt voor onze
inzet en meteen natuurlijk weer
uitgenodigd om een volgende keer

Een paar weken geleden waser in Garmerwolde weer de periodieke opruimdag voor het kerkhof. Eén en ander georganiseerd door
Dorpsbelangen, in samenwerking met de Beheerscommissie Garmerwolder Kerk. In de vorige G &T heeft u hiervan reeds een foto
kunnen zien. Het nu volgende verslag gaat alleen overdehoofdlijnen, want er is door deruim twintig vrijwill igers heel watmeer werk
verzet dan hier wordt opgesomd. Overigens kunt u dat zelf in ogenschouw nemen als u eens op een mooie zomeravond over de
begraafplaats wandelt.

Jemerktdan dat jemet zo'n twintig
vrijwilligers op zo'n dag heel veel

Schoffelen (foto:Henk Remerie)

Allereerstisderommel inde linker
achterhoek van het kerkhof gron
digopgeruimd. Ingrote containers
zijndeoude omheining,hetschuur
tje, stenen en een groot aantal
struiken en bomen afgevoerd.Door
enkele lokale ondernemers werd
hierbij professionele machinerie
ingezet, zoal u op de foto's kunt
zien. Datwerkt weleen stuk vlotter
dan met bijl en schep. Door deze
opschoning wordt hetaanzien ach
teri n weer veel netter en verder
moest er ruimte vrijgemaakt wor
den voor deaanleg vaneen nieuw
pad. Onderwijl werden door een
andere ploegallepaden van nieu
we steenslag voorzien;zijnallegraf
stenenschoongemaakt en zijnze
zonodig hersteld. Ookisergrondig
gesnoeid in te uitbundig struikge
was.



Witte Wieven en poema houden zich schuil
De dagtocht van reisclub Thesingel Garmerwolde werd dit jaar gehouden op 21 juni, de dag dat de zomer officieel in gaat dus. Het
was mooi zomerweer die dag, gelukkig niet zo warm als dedagervoor. De bus zou om7 uur vertrekken uit Ten Boer, maar door een
foutje vanArriva werd dat iets later.Tegen Buur werd uit Garmerwolde vertrokken, enging hetnaarde Veluwe. De buswas niet vol,
slechts 35 personen gingen mee.

In t'Hardewerdgestoptvoorkoffie
met cake. Daarna ging het naar
Ter Schuur voor een bezoek aan
het Oude Ambachten en Speel·
goed museum. Dat was wel een
bezoekje waard. Je kon het niet
opnoemen ofhet stonderenalles
zag er keurig en schoon uit.Oude
kachelswaren gladgepoetst.Ook
de kraamkamer ontbrak niet. Het
ging er vroeger toch heel anders
aantoe dantegenwoordig. Tegen
half één werd koers gezet naar
Harskamp waar een drie gangen
diner voor ons klaar stond. Datwas
primavoor elkaar. Lekkervolwerd
dereisvervolgdmet eengids inde
bus.

We redendoorde bossen van de
kroondomeinen.Ditheettede "Wit
teWieven "ol Sagentocht.Degids,
een leukemevrouw, verteldeover
hetontstaanvandebossen.Som
mige beuken waren ingepaktomte
voorkomendatze uil zoudendro
gen. Alle huizen waar we langs
kwamen worden nog bewoond door
personeel van dekoningin. Ineen
klein huisje woonde vroeger de
verpleegstervan het landgoed.Die
moest alle zieken,waaronderook
kraamvrouwen,verzorgen van het
personeel. De laatste bejaarde
zusterwoont nog inhethuisje.We
hebben geen "Witte Wieven "ge-

zien maar deverhalendie degids
vertelde waren mooi. We hadden
gehooptdatwe depoemazouden
zien,maarookdielietverstekgaan.

InApeldoorn werd nog een rondje
rond het paleis het Loo gereden.
Velehuizenworden nog bewoond
door hofpersoneel.Hetgedenkte
ken"denaald "was een geschenk
bij het huwelijk van Koningin Wil
helmina,aldusde gids. In Apeldoorn
kregen we gelegenheidom ietste
drinken ol tewinkelen.

Om 5uurwerd deterugreisaange
vangen. De laatste stop was in

Spier, waar eenkop koffie eneen
broodje kroket werd genuttigd. In
Thesinge werdenwe verwelkomd
met vlaggetjes en een spandoek
metwelkom thuis.Maarditwasniet
voorons bedoeld, maar voor Inge
Sibma diena9 maandenAmerika
weer thuisgekomen was. En zo
was een gezellige dag weer ten
einde.

Roe/ieDijkema

Ontwerper enmaker Carel Hazeveldtoont zijncreatie (foto:Henk Vliem)

Mededelingenbord kerk Gannerwolde
Ikweet niet oldit ualisopgevallen,maarnet linksvan detoegangshekken
vandeGarmerwolder kerk staatsindseen paarweken een mededelingen·
bord.Tijdens de opruimdag van de begraafplaatsGarmerwolde isditbord
door CarelHazeveldbij de kerk geplaatst.. Hij kreeg ongeveereen halfjaar
geleden hetverzoekofhij zoiets kon maken.Bijeenkerk hoort immers een
mededelingenbord.Carelzei:"Akkoord,hoe moet heteruitzienen wanneer
moet hetklaar zijnT.Na wat aangereikte vage plannen en tekeningenheeft
Carel dit bord toen maar zelf ontworpen en vervolgens ook nog even
gemaakt.Alles uitgevoerdinhardhout, metheel handigeklemmenwaarin
je de mededelingen kuntophangen (geen lastvan: kromme of vergeten
punaisesolnog erger:gebroken nagels bij hetuittrekken vanoudepunaises).
Het bord zit op slot: dus even bij Kees Brak (één van de leden van de
BeheercommissievandeGarmerwolderkerk) langsgaanvoorde sleutel als
jeeen mededeling indit bordopwilt hangen.

Henk Vliem
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Fietsen langs stille plekjes
en erven
Op vrijdagavond27meihadden RoelieDijkema en RoellJansennamensde
Vereniging vanDorpsbelangenThesinge eenprachtige fietstocht uitgezet
in de omgeving. Zoals ieder jaar kon er weer worden gestart bij café
Molenzicht.Deruim34deelnemerswerdengevoerdlangsstille plekjes en
afgelegenerven.Eenleuketochtvan ongeveer30kilometerwaarbij voormij
onbekendeplekjes van de omgeving werden aangedaan.Onderweg was er
een controlepost en ontbrak de versnapering niet. Jammer dat er 'weer'
niemand van mijnleeftijd meedeed.

MarceiKol

Rudy, Hans en Willem nemen de tijd vooreen versnapering tijdens de
fietstocht(foto:BertusKol)



Feest in Garmerwolde

Lang leve de herrie!
Een van deheerlijkste tijden van hetjaar isweeraangebroken: dievan
hetnachtelijke lawaai, van deherrie die het leven op hetplatteland
zoaangenaam maakt. De zomer is nog maar netbegonnen, enhetis
alweer genieten geblazen. Erbreken zware li jden aan voor hen die
nooit echt als plattelander zijn ingeburgerd.

Opvrijdag 1juli enzaterdag 2juli 2005 indefeesttentterhoogte
van Dorpsweg 35

Vrijdag 1juli
programma voor de jeugd met medewerking van First Move
19.00·21.00 uur Kinderdance &disco
vanaf 21.00 uur Dance-party voordejeugd &DJ-contestonder

leiding van DJ Reinie(neemjeeigen muziekmee!)

Zaterdag 2 juli
feestmiddag- enavond voor het hele dorp
16.00-17.00 uur Vossenjachtvoorjong enoudmetmedewerking van

(on)bekende Garmerwoldenarenl
(verzamelen rond15.30bijde feesttent)

17.30-19.00 uur Karaoke voordejeugd onderhetgenotvanhap en
drank

19.00-20.30 uur Linedanceshow Rou1e7uit Tolbert
(er mag meegedanst worden!)

vanaf 21.00 uur Feest indefeesttent
mmvClassicRockBand BOTOX
(www.band-botox.nl)
entreegratis-consumptiebonnen € 1,25

Zodra de avond begint te vallen,
barst er een oorverdovend kabaal
los. Vanaf dedaken, vanuitkerkto
rensenboomtoppen isheteen pan
demoniumvan gierzwaluwen, me
rels,zanglijsters. roodborstenen vin
ken die elkaar luidkeels duidelijk
maken waar hun territorium begint
en dat van alle anderen eindigt. Als
het helemaal donker is geworden
gaathetnog totdiep indenachtdoor
met hetgepiepvan jongeransuilen
en het gekwetter van scholeksters.

Maar het allermooiste. het meest
poëtische geluidvandezomernacht
isdetrekkervan eenverre boer. Je
zitnog injedonkeretuin tebekomen
van dewarme dag en ergens op het

veldronkteen eenzametrekker.Soms
ziejeookdelichtjesen dan weetje:
deboeren wakenoverons.Wateen
idyllischmoment,wateenromantiek!
Dit is de zegen van het landleven.
Denk er een volle maan bij en het
paradijsiscompleet.

Tochzijner mensen dieerniet van
kunnen slapen en om drie uur 's
nachtsdeploeterendeboeromstilte
vragen. Fredjeweet een ouderwet
se,zeer afdoenderemedietegende
herrie van nachtbrakende boeren,
eenremedie dievreemd genoegook
helpt tegen hanenpoot en ander
onkruid.

Yemuuen.
FredjeBouwma

Nieuws van Dorpsbelangen Thesinge
Het is al weer even geledenen in devorigeG&Theeft u eral het nodige overkunnen lezen, maar defeestweek 2005was een grootsucces.
Namensdorpsbelangen wil ik iedereendan ook bedankendieopdeeenof andermanieraan dit succes heeftmeegewerkt. Dat zijn natuurlijk
alleThesingers dieeen onderdeel georgan iseerd hebben, maar ook alle mensen die meegedaan hebben aan deverschillende activiteiten.

UwVCA gecertificeerde,
erkend Hoo fdaannemer

Menco vanderBerg.secretaris

Oude Rijksweg 11
9798 PA GARMERWOlDE

1. (050) 541 65 Ol
F. (050) 541 92 68
www.havenga.(om

info@havenga.(om

lets heelanders: Het bestuur heeft
nog geen voorzitter gevonden. We
verwachten rond september/okto
bereen oplossingtehebben.Totdie
tijd rouleert eentechnischvoorzitter
diedevergadering voorzit.

tegels etc.) tothet overlegmetB&W.
Ze nodigde iedereen uil dergelijke
punten direct zelfdoortebellenaan
degemeente. Onzeervaring isdat
hier snel op gereageerd wordt.
Op vrijdag 27 mei is de fietstocht
weer gehouden. Roelie en Roelf
worden weer hartelijkbedankt voor
het uitzetten vande.tocht.

j. ,
..-

len en handhaven het voorjaars
overleg om datdeze mooi aansluitop
de ledenvergadering. We hebben
afgesprokendatals hetnodigis.we
weer teruggaan naar een halfjaar
lijks overleg. TIjdenshetafgelopen
overleg gaf de burgemeester nog
aan niettewachten methetdoorge
venvanpraktischezaken (verzakte

AI sinds 1964 uw betrouwbare specialist in
nieuwbouw, verbouw, uitbreiding en onderhoud

~~ ~
_oiiiiiÏIoiiiiiÏI ~~~.~~~d.~~!~~,~~~~ ~ .' .

Twee G&T's geleden heb ik in het
kortverslag gedaanvan ons halfjaar
lijkseoverleg metB&W.Omdatwede
laatstetijdweinigdringendezaken te
bespreken hebbenwillenwe ditover
leg terug brengen tot eenmaal per
jaar. Bijnaalle buitendorpeninTen
Boer vergaderen eenmaal perjaar.
We laten het najaarsoverleg verval-
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Roelie Karsijns

De tegelvoer (foto: Roe/ie Karsijns)

Detoiletgroepzouineersteinstantie
Garen) later wordenaangepakt. Na
enig aandringenwordtdeze klus nu
meteen meegenomen. Detegeltjes
worden gevoegd met vochtwerend
materiaal en nietmet eenporeuze
voeg waar vocht met een geurtje
intrekt. Eindelijkvoldoening voor de
schoonmaker nadatdetoiletten zijn
gereinigd. De -blijvende- urinegeur
isdan verledentijd.Bijhetmakenvan
defotovan één dertoiletten,waarbij
ikeven moestbukkenomeen goed
perspectieftekrijgen,heb ikdetwij
fe lachtige eer gehad om de pene
trante geurwaar te nemen......

wingkrijgen degroepen 7en 81es in
Ons Trefpunt

AI jarenlang bestaaterbehoefte aan
een ruimte waarinde directeur on
gestoord kan spreken, waar kinde
renongestoord Remedial Teaching
(extra ondersteuning) kunnen krij
gen en waarvergaderd kan worden.
AI deze mogelijkheden biedtdezol
derruimte na de verbouwing. Op de
begane grond wordt depersoneelsl
directiekameraangepakt.Deperso
neelskamer blijft maar erkomt bo
vendien eenkeuken waar,naastde
koffie en theevoorziening voor het
team, een kookvoorziening wordt
aangebracht. De wens om metde
leerlingentekokenen tebakken gaat
(eindelijk) in vervulling. De bouw
plannenwordenvolgensde planning
nog voor de bouwvakantie uitge
voerd.Aan deklaslokalen verandert
trouwens niets. Tijdensde verbeu-

Dit artikel stond enigeweken gele
den inhetDagblad van hetNoorden.
Navraag bij een teamlidvan De Til
werpt een hele andere blikop deze
precairezaak.Het isecht niet zo dat
de toiletten niet naar behoren zijn
schoongemaakt gedurende aldeze
jaren.Het isook niet zo dat de The
singerkinderen grotere zeikerds zijn
dan de kinderenelders. Deze aan
passing istevens nietde hoofdmoot
vandeverbouwing indebasisschool.

"In de christelijke basisschool De Til in Thesinge doet zich een
opmerkelijk verschijnsel voor. De bouwkundige van de gemeente
Ten Boer heeft het zelf geconstateerd en aan het papier toever
trouwd. Omde gemeenteraad te overtuigen dat er een goede reden
is om eindelijk geld uit te trekken voor de verbouwing van deze
school. De raad was snel overtuigd en trokdeknip. Een belangrijk
onderdeel is de vernieuwing van de toiletgroep, waarvan de 74
leerlingen gebruik maken. Want, zo rapporteert de ambtenaar 'de
aanwezigetegelvloer is verzadigd van urine'. En hoewel ze in Thes
ingedoorgaans trots zijnopdingen van 'vrouger' endatookzoveel
mogelijk intactwillenlaten,moet de'vanurineverzadigde tegelvloer'
nu toch zo snel mogelijk vervangen worden. Wie nog nooit zo'n
bijzondere tegelvloer heeft betreden of geroken, kan nog tot de
vakantie terecht in De Til.Want, pas alsdeonnauwkeurige 'zeikerd·
jes' zomervakantie vieren, wordt de vloervervangen".

'DeTil verzadigd van urine'

Vanaf hetproefdraaien eind februari
2005totdefeestelijke overdrachtvan
de nieuwe sleutel plus slot en de
onthulling vande muurdecoratieop9
juli zijn veleogen op deze installatie
gericht.Erzijninmiddelsdriesharons
verkocht: naar New York, Italië en
Engeland. Dusmocht uopde Oude
Rijksweg een Arabierop een kameel,
een Yankeetepaard,een Tirolerof
andere zoekende vreemdeling te
genkomen, stuur hem dan effe door
naarde RWZI ...

Met dank aan het waterschap Noor
derzijlvest, de Grontmij, Amec Spie
en vele andere mensen enbedrijven.

Groetjes,
Sieb-Klaas Iwemaen

Simon vande BruineRotterdammer

De stikstofwordt inditproces omge
zet innitriet. Datis zuiniger dan nit
raat, want daar is zo'n 30% meer
zuurstofvoornodig, Hetnitriet wordt
weer omgezet in stikstofgas. Door
toevoeging vanwat methanolwordt
het nitrificatieproces nog eens ver
sneld en krijg je bovendien minder
geuruitstootennogalwatminderslib.
Na deafbraakenhet schonenmoet
eruiteindelijk97%zijn uitgehaald.Op
dit moment zit men met zo'n95%
oftewel 2250 kg stikstof nitriet per
etmaal - dus al aardig op de goede
weg.

eersteinzijnsoort:erzittennamelijk
veel juridische hakenenogenaan.
Debouwbegoninjuli 2004;de tech
nologieiseigendomvandeGrontmij.

De voorlichting plus rondleiding voordedirectaanwonenden werdslechts
matigbezocht. De familieTichgelaaren dhr. E. Havenga krijgen uitlegvan
dhr. Harder (foto: SK fwema).

Deopeningshandeling:Symbolisch
wordt er een nieuwslotin de deur
gemaakt (foto: SK Iwema).

De grootste sharea ter wereld!
Op donderdag 9 juni werd in aanwezigheid van vele bobo's bij de
grootste zuivering van deprovincie Groningen - deRWZI inGarmer
wolde • de grootste slibzuiveringsinstallalie ter wereld feestelijk
overgedragen.

De aanvraag voor een offerte isinjuli
2002 naar meerdere bedrijven de
deur uitgegaan. Na selectie en be
studering van deargumenten werd
de aanbesteding inseptember 2002
gegund aande Grontmij. Het con
tract opbasisvan(turn-key) spade
-bouwrijpmaken totinwerking zijnd
object-werdindecember 2002 bij
het waterschapNoorderzijlvest on
dertekend.Dezeturn-key tusseneen
waterschap en eenbouwbedrijfisde

Een installatiemetdrie namen:deel
stroominstallatie,stikstofverwijdering
en SHARON; dit betekent Single
tankreactortor High activity Ammo
niaRemovalOverNitrite. De sharon
is gebouwd om de stikstof via een
biologisch proces uithetstikstofrijke
afvalwater van Swiss Combien de
persinstallatie van de zuivering zelf
tehalen.



SOLITAIRE &GUIKEMA COIFFURES ~ Ten Boer

Valckestraat ta- Tel. 3021785· Ten Boer

www.nijdam .nl
050 · 5498416

'jl#':ltdlt1cftI 1#il•j@4I

Osloweg 126
9723 ex Groningen
T(050) 5421890
F(050) 5423778
Iwww.kuilrein iging .nl

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

0505421890
24 uurs-dienst
• Rioolontstoppen
• Aanleg en reparatie
• T.V.-inspeclie
• Gevelreiniging
• Impregneringen

P:MKUILRijksweg 15
Garmerwolde

(050) 3021624

Koldingweg 5 - 9723 HL Groningen
(Industrieterrein De Driebond )

NIJDAM
KEUKEN~EN VLOEREN

Keukens - Inbouwapparatuur 
Plankenvloeren - Laminaat - Parket

Bovag-lid -aft. SUZUKI dealer

Voor motor, bromfiets
of fiels naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

JOOP NOORDHOf

..
•• I • ..

:: ~ -:: Oosterseweg Jb
: : ~:. 9785 AD Zuidwolde Gr.
::.::.. Td . \û50) ~0 1 28 32

wwrw.vaa tst ra .nl
vaaU tIa ~!' vcats tra .nl

Installatietechniek
VAATSTRA B.V.

.. : . .

HOfSTEDE-
~,Q A SCHILDERS V.o.f., .
\ . ..."~
.\ ,rjJ

\"
\ \
\'ril ~_ i.k ·'\ .'{~4

~7 \Q;\ .' ft ' .' ,e?,'
\ ~~' . \ \ .~

-CD \ %-àslJ1.~..
G.N. Schut terlaan 28

9"79"7PCTHESINGE

I elefoon 050 - 302195"7

Fax OSO - 3 0 21574

Postbus 91
9i 80 AB Bedum
ra. (OSOl J O1 28 32
www.vaat st ra .nl
vaa ts tra e-vac tst ra .01

VAATSTRA
dakbedekkingen B. V.

L ,
r[.l -!lil
~

E erlijk t-lolAt
jv\Cl.l,C1'''Clke'' ij

Gespecialiseerd in
boekenkasten en tafels

Restauratie van Anlieke meubels.

Bezoekop ma. Um vr.na(Iel.) afspraak
zaterdagsbentu degeheledagwelkom

Dorpsweg58- 9798PG Garmerwolde
T (050) 5494580 • F (050) 5494579

LEVERANCIERCiROOTKEVKEN EN HORECA

SINDS1932
"I tA-=-=-=-~
WONINGIN RICHTING

., terk in senioren fauteuils

Bij ons een grote keus

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050 -3021383

050 - 5496150
050 ·5496151
info@vishandelsmit.nl

Telefoon:
Fax
Email

VISHANDEL
~~

SmLt

Lamsoor 11
9738AL Groningen
www.vishandelsmit.nl
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aan actualiteit heeft verloren. Zien
weniet eenblauwdrukvoor deoor
logeninonze tijd?Hebbenweook nu
niette maken met een ongrijpbare
vijand? Ofis het soms een vriend?
Aan welke kantstaje? Waarliggenje
wortels? Ook nu horen we uitspra·
ken als'Wienietmetmij strijdt. strijdt
tegen mij"ofandereoorlogszuchtige
taal.Ajax omvat een thema van alle
tijden .

De Rijge speelt Ajax op 30 juni
(première)endanop 1,2,7, 8,9 ,
14, 15en16juli indeschuurvande
monumentale boerderij Boven
rijgerweg 19in Thesinge. Reser·
veren noodzakelijk:050-3024401.
Aanvang 20.00 uur.

Rederijkerskamer "Wester" in Garmerwolde speelt dit jaarweer
een Openluchtspel! Opvrijdag 8enzaterdag 9juli a.s, zalworden
opgevoerd: HOEZO FAMILIE? een klucht in drie bedrijven,
geschreven door Edwin Woons.

Openluchtspel "Wester"

De Rijge speelt Ajax

Aanvangbeide avonden om 20.30 uur.
Entree: € 5,00· kinderen € 3,50- inclusief eenconsumptie.
Kaarten zijn tebestellen bijJanna Hazeveld,tel. 050-541 4777ofbijde
Agrishop inGarmerwolde.

Ajax deGrote was demeest vcor
aanstaande Grieksekrijgerdieinde
Trojaanseoorlog vocht. Na dedood
van Achilles claimden AjaxenOdys
seusdewapenrusting van dezeheld
alsbeloning voorhun daden.InAjax
vanDe Rijgezien we wat ergebeurt
als niet Ajax, maar Odysseus de
wapens van Achilles krijgttoegewe·
zen.Ajaxwordt razendeneen reeks
van gebeurtenissen,waarin mensen
en godeneen rol spelen,ontroltzich.
Het isopeen gegeven moment on
duidelijkwie nu vriend ofvijand isen
demensenlatenzich opallemoge
lijkemanieren zien:erisstrijd,liefde,
vriendschap.angst, schaamte,ple
zier, moed, arrogantie.....
Een Griekse tragediedienog niets

Helstuk Ajax van Sophocles (geboren 486 voorChristus) vorml de
basis voordenieuwe productie van toneelgroep De Rijge uit Thes
inge. Regisseur Ton Rohde heeft bewerkingen van de oorspronke
Iijke tekst als uitgangspunt genomen en voegde daar eigentijdse
elementen aan toe. Tevens heeft hij er muziek en liedteksten bij
gemaakt die live in de voorslelling worden gebracht.

Dikkepootvan Yuri.

Naastalle leuke dingen die deafge
lopen tijd zijn geweest. iserook nog
ietsheel treurigsgebeurd.Ikben mijn
maatjekwijt.Floriswas heel erg ziek
geworden en mijn baasje istoen naar
de dierenarts geweest. Roris had
eenhernia en kreeg daarvoor pille
tjes. lkkon toen alniet meer zogoed
met hem spelen. Maar op 13 juni
werd de pijn te erg voor Floris. de
pilleqes hielpenniet meer goed ge
noeg. Dus toen heeft dedierenarts
hemeen spuitje gegeven zodat hij
lekker kon gaan slapen. Die avond
hebben we Floris begraven. Ikvind
het nog wel raar dathijerniet meer
is, ikmishem wel met wandelen en
spelen. Het iswel raar omalleente
zijn, datben iknietgewend.Maarhet
iswel goed voor Floris, hij heeft nu
geen pijn meer. Mijn baasjes en ik
zullenhemnooit vergeten!

Ikhoop datikdevolgendekeerweer
een leukverhaal hebtevertellen. Ik
ga deze zomervast veel beleven!!
Totdevolgendekeer,

Indetussentijd heb ikook veel ge
wandeld met mijnbaasjes.Datwas
wel leuk,maarsoms ooktewarm.Ik
ben helemaal geenwaterhond,maar
toen ikhet zo warm hadmoest ikin
hetwater (we warenbijhetLauwer
smeer) gaan liggen. Ik wildein het
begin helemaal niet, maar het was
toch wel ergfijn !

slingerd werden! Het ging die dag
tenslotteook om ons.

Na de begroeting gingen we alle·
maal dering inom gekeurdtewor
den. Dat wasbest vreemd, met z'n
allendaar wachten, geaaid en beo
voeld te worden. De keurmeester I

heeft onze vacht, gebit en lichaam
uitgebreid bekeken.Ikhebhetpredi
kaal 'zeergoed'gekregen.Dat ishet
opeen nabeste wal jekunt krijgen.
Mijnbroers enzussen zijn ook alle·
maalgoed gekeurd, dus datis heel
goed!Na dekeuring hebben wenog
een familiefoto gemaakt met onze
ouders. Leuk voor in het familieal
bum! Hetwaseen leuke, drukkedag.
Ik heb op de terugweg in de auto
vooral geslapen, om al die nieuwe
indrukken tekunnen verwerken.

Hallo!

We zijn naar de fokdag van Drent
schePatrijshondengeweest.Opdeze
dagkomen ereenheleboelDrenten
bijelkaarom gekeurd teworden.Dat
is nodig omdat de Vereniging van
Drentsche Patrijshonden graag wil
wetenofdenestjesdiegeborenzijn
ook gezondzijnenaanderaseigen
schappen voldoen.Pasalshetnestje
goedgekeurd is, mag er weer met
dezelfdeouders gefoktworden.Het
wasvoormijduseenleuke reünie,ik
hebacht broertjesenzusjesgezien.
twee konden nietdiedag. Enikheb
mijnoudersookgezien.Mijnmoeder
kende iknatuurlijkal(alwistikdatniet
echt meer...), maarmijnvader had
iknognooit gezien.

Op23april heb ik een soort reünie
gehad. Ikben met mijn baasjesen
Floris naar Barneveldgeweest. Dat
was best een eindrijdenindeauto,
maardatvindiknooit een probleem.
Toen we inBarneveld aankwamen,
zagiktot mijnverbazing eenheleboel
soortgenooqes!Zoveelhebikernog
nooitbijelkaar gezien!

Toen ikinhet parkje bijdemarkthal
liep,kwam ikéén vandevele Drenten
tegen.Onze baasjesraakten aande
praat en ik maakte toenkennis met
mijn vader. Dat was natuurlijk wel
heel toevallig om zo snel, uit een
gezelschapvan ongeveer 200 hon
den mijn vader te herkennen! Mijn
vader iseenmooie hond,maarwel
veelgroterdan ikben.Zijnbaasjezei
ookdatiknognietuitgegroeidben, ik
groei nog wel door tot mijn vierde
jaar! Toen webinnen waren,moes
ten mijn broertjes en zusjes en ik
elkaar natuurlijk uitgebreid beqroe
ten.Jammergenoeg was ernietecht
ruimteom tespelen,dustrokken we
gewoon zo hardaanderiemendat
onze baasjes allerlei kanten opge-

Het isalweer een tijd geleden datik
wat van me heb laten horen. Eris
heelveel gebeurd inmijnkleine hon
denlevenqe.Gelukkigheb iknu even
detijd om jullie tevertellen over mijn
belevenissen vandeafgelopen tijd.

SamenmeI mijn maaljeopde bank (fala: vd. Molen).
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Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

Ook voorre paraties&upgrades

JPCOM

Complete PC

€ 549!

computers

Degelijk & Goedkoop

www.jpcom.nl
050 . 549 07 75

dorpsweg 59 ga rmerwolde
Dorpsweg 1Garmerwolde

Tel. (050) 4042921 15418462
Fax(050) 4042922

Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie

GoedM ~zond vande boe~ngfOnd

Directe boerderijverkoop
e groenten &fruit
• aardappelen /'!;;::.
• scharreleieren ~

• vlees
• boerenzuivel
• salades & rauwkost
• brood

divers in groe nten & fruit

AGRISHOP

• ONTWERP . AANLE G
• ONDERHOUD

• (SIER)8ESTRATING

HOVENIERS- &
BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema
Hoofdweg 64

9627 PE Heli um
Telefoon (0598) 431135

CAIE,'\

CAIE,"
voor cadeaus

huishoudelijke artikelen
speelgoed en
kinderboeken

Winkelcentrum

Lewenborg
Telefoon (050) 541 40 40

I I

I

I

U Î~~-- --------------D
F11 Installatiebedrijf
I ;I Thesinge v.o.f.

RITSEMA
Sierbestrating

Showterras 3000 m-
Grasdijkweg 31a - 9798 TC Garmerwolde

Telefoon (050) 5493228 u
• Elektra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PD Thesinge
• Water Tel. 050 - 3024536
• CV Fax OSO - 3024693
• Zink

'-- • Dakbedekking

Bo rnholmst raat 4 - 9723 AX Groningen
Telefoon (050) 313 86 00

M. Ritsema - Bedum - telefoon 050-3010735

K. v.d. Veen - Kolh am - telefoon 0598-393504

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

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

NIJDAM
Tel. (050) 549 07 89 - Fax 541 5751 - www.nijdam.nl
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Opening hoofdveld vv GEO
Op 31 mei werd het hoofdveld van devvGEO naeen grote renovatie
officieel weer ingebruik genomen. Inhet voorjaar van 2004 werd een
kompleet nieuw veld aangelegd, inclusief drainage Ook werd de
bekabeling in orde gemaakt voorhetelektronische scorebord ende
nog aan te leggen lichtinstallatie. In maart j.1. was degrasmat weer
bespeelbaar maar moest het scorebord, een initiatief van Henk
Klunder, nog geïnstalleerd worden endeomgeving rondom hetveld
verfraaid worden met een tegelpad eneen beukenhaag.

Een trotse voorzitter, WimBenne- steld die ieder een bal richting de
ker,bedankthet vrijwilligerslegioen middenstip schieten.Zij symbolise
van de club voor alle hulpen geeft ren de4groepen waardoorditspeel
onzeburgemeester, mevr. Pot, zijn veldmedetotstand kwam:de bouw
complimenten voor de goede sa- ploeg van GEO, de gemeente Ten
menwerking. Zij verricht na uitge- Boer,devrijwilligers vande kantine
breide felicitaties deaftrap voor de en deGrondmij.Hetwordtde bal van
publiekstrekkerGE01 tegen A1van de bouwpJoeg! Voor zo'n200 man
deFCGroningen. Dewedstrijdwordt publiek houdt GEO de schade be
gespeeld met debal dieop ludieke perkt tot 0-8 zodat deze score te
wijze wordt gekozen. Aan de rand noteren valt ophetscorebordwaar
vanhetvelostaan4katapultenopge- geen dubbelecijfers inpassen. Voorzitter stelt burgemeester op gemak (foto: Koos vd. Belt)

Jeugdvoetbaltoernooi
Op18juni was delaatste activiteit bij devv GEO van dit seizoen. De
F- E en D-pupillen speelden het "Marten Ypey-Jeugdvoetbaltoer
nool". Marten Ypey is al ruim 25 jaar jeugdleider de vv GEOI Elke
zaterdag staat hij al die jaren met veel plezier als leider van een
jeugdteam ophetvoetbalveld. Maarten is een rasechte clubman met
een voetbalhart voor jeugdvoetbal. Dat verdient waardering, nu en
in de toekomst.

Hetkampioensteam 0 1metlinks Marten Ypey(metpet). (foto:Koos vd.Belt)

Wilt Ude fotoreportagebekijkendiegedurende deafgelopen weken is
gemaakt surfdannaarwww.vvgeo.nl. Op dezesitestaanalle wetens
waardigheden vermeldvande voetbalclub.

's Morgens speelden de F- en E
pupillen hun toernooi. Voor de tien
deelnemende teams was er na af
loop een fraaie beker. Bij de F'jes
won SIOSIAdorpF1en bijdeE'tjes
Wagenborgen Boys E1. 'sMiddags
speelden D-pupillen hun toernooi.
Het was bloedstollend spannend.
GEO D1leiddena 4gespeeldewed
strijdenmet10punten eneendoel-

saldo van 9voor en1tegen. Froom
bosch won daarna zijnlaatstewed
strijd met2-0enkwam zo ook op 10
punten met ookeendoelsaldovan9
voor en 1 tegen. Strafschoppen
moestentoendebeslissingbrengen.
GEO wondeseriemet3-1enkreeg
uithanden vanMarlenYpeydekam
pioensbekeruitgereikt.

Truus Top

Josje P~w~dbh LANDBOUW-

MECHANISATIEBEDRIJF
BEENMODE, LINGERIE

Pedicuren
~udman& DAMESMODE

Voetreflexmassage
Thesingedé winkel VDor ol uw ZonnebankOndergoed - Lingerie

9lá;jf;ame'IC~ ' Verkoop, verhuur enBeenmode -Badmode
Namtmode &

tYöR/e
reparatie van Tuin- en

Damesmode moat 36 ,Im 58 Prunu sstraat 51 Landbouwmachines

wijk: Setwerd ' Onderhoud van uw
deskundig odvies altijdaanwezig Tclcfoon (05U) 5-t1 8-l 68

Kapelstraat 1
machine en tractorpark

Winkellentrum Lewenborg Amhulant (050) 5736989
G.N. Schutterlaan 10GrDningen 9797 PJ Thesinge

Tel./Fax (050)541 B995 verz or gd e vu et en ku me u verder (050) 3023045 050 . 3021321
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Slotweekend vv GEO
Traditioneelisinjunideafsluitingvanhetvoetbalseizoenwatgepaardgaat
meteenbedrijvenvolleybaltoernooiopdevrijdagavond.Dezekeerwordt de
bekergewonnendoor Meubelatelier Garmerwolde.Dezaterdagochtendis
er een spellencircuit voor de jeugd. Ingroepjes worden negen spellenop
voetbalgebiedgespeeld.Het plezierishierbij belangrijker dan het winnen.
Na afloop krijgenalledeelnemers een diploma uitgereikt.Hetvervolgishet
penaltyschieten om deouder-kind bokaaldiebijdepupillen gewonnen wordt
door Richard Ritsema envader Dicken bijdejuniorendoor Edwin Stiksma
envader Gert-Jan. 's Middags is erhet7tegen7toernooi waar 15 teams
aandeelnemen.Bij heerlijk voetbalweerwordtfanatiekgespeeld en wint na
uren speel-en kijkgenotdeFC Hopeloosdoorhet nemenvan strafschoppen
van de Master Beren. Ondertussen is de voorbereiding voor het Open
Garmerwolder Kampioenschap Jeu de Boules in volle gang. Na een
urenlange strijdtussenop't laatst jeugdigekoppelswinnen deThesingers
Anne van Zanten en Markten Cate van de anderefinalisten Jelle Vos enErik
Kappetijn en Tjeerd Drabe en Edwin Stiksma. De barbecue is zoals we
gewend zijn smakelijken goed verzorgd. Allefeestgangersvermaken zich
daarna nog lang bij de muziek die verzorgd wordt door Reini Boer.

foto'5: Koos vd.Belt

Richard&Dicky Ritsemaen Edwin&GertJanStiksmamogen de wisselbeker
een jaarlangpoetsen....

Jelle Vos,Henk en Erik Kappetijn en Rob Vos kijkenaandachtig"wieerligt".
lmI

Kluiljesvolleybaldoor nrs. t en2vanbedrijvenvolleybaltoernooi.EII!II

MichiefRitsema scoort,DiederikTopheefthetnakijken.Chris Rosmankijkt
bewonderendtoe....

crAfUulm.' /'{ (J(HH iw!e/{...

Salon
Symone
Ottevangers

schoonheiddsspecialiste
pedicure , manicure
visagiste

voor afspraken:
050 - 5424948

Sloep 37
9732 CB Groningen

Lid ANBOS on ProVool.

Gediplomeerd pedicure .

Voetverzorging diabetici.

Het is tijd voor de Raboban k.

-------------------
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Sportdag in Ten Boer
Op donderdag 2 juni gingen de groepen 5 tlm 8 van de OBS
Garmerwolde naardesportdag. De dag was begonnen met regen,dus
Dok toen we Dm 8.30 uur op de fiets vertrokken naar Ten Boer. De
kinderenwerden verdeeld in twee groepjes onderbegeleidingvan juf
Lianne enjuf Rolien (Pabo student). We moesten drieverschillende
onderdelen doen.

Foto: BuurpraatI B/ueMule

De Til kampioen!
Voor de40'keer werd hetschoolvoetbal gehouden inWoltersum. Wij.
het jongensteam van De Til uit Thesinge hadden goeie spelers. We
hebben dan ook alles gewonnen. De laatste wedstrijd was erg
spannend, het ging tussen De Fontein uit Ten Boer en De Til.

DeFonteinhad al jaren gewonnen,
duswijdedenextra onsbest. Hetwas
zo spannenddatonze jufMinny zelfs
stond te trillen. Zij schreeuwde het
hardst. Het werd gelijk spel en we
moesten toen penalty'sschieten.Met
het laatste schot wonnen we. Onze
coach Jaap van Zanten was erg blij
voor ons dat we hadden gewonnen.
O. en niet te vergeten de Burge-

meester MevrouwPotook zij felici
teerde ons. Zij hieldeen toespraak
omdat hetde40' keerwas. Hetwas
een heel gezellige middagmeteen
hoop supporters aan de kant. Aan
heteinde vande middag maakten we
nog een ererondje door Thesinge.
DeTil kampioen, mooi toch!

Een speler

zwemmen
bekertjes water overgeven en legen ineen emmer
baantjes zwemmen met een bal onder jebuik
matten naar de over kant brengen met iemand erop
plankjes doorgeven

fietsen
een parcours volgen

hardlopen
emmertjeswater doorgeven en hindernissenmettouwenwaar jeiemand
overheen moest tillen.

AImet alwas het eenhelegezellige, en sportieve ochtend. Om ongeveer
13.30 waren we moe maar voldaanweer terugopschool.

Liz vldGiezenen Mathys Doyer
van deOBS Garmerwolde

Wandelvierdaagse Ten Boer

MelleBusscher en Dannyde GleeuitThesinge doenditjaarvoorheteerstmee

Op 20 juni is hetweer zover. De zwemvierdaagse is weer begonnen.
Het is die maandagavond een enorme drukte bij zwembad De
Blinkerd in Ten Boer. Met zomerse temperaturen van 30 graden wil
iedereen wel een sprong in hetdiepe wagen. Naast basisschoolkin
deren uit Garmerwolde doen dit jaar Dok een aantal ouders mee.Om
meheen kijkend zieikDok heel veel Thesinger kinderen ingezelschap
van hunouders. Op donderdagavond 23 juni krijgen dedeelnemers
als afsluiting en beloning een medaille.

Alhoewel de eerste avond begint met regen weerhoudtditniemand ervan
om alle vier dagen uit te lopen. Het aantal kinderen uit Garmerwolde dat
meelooptgroeitgestaag.Dat maakthetsteeds gezelliger.Naastdekinderen,
met hunouders, uit Garmerwolde lopen ernog meer prominente figuren
mee.Jaarlijkskomjeo.a. Hillie Ramaker,Hennieen Betsie Havengaweer
tegen:VanuitThesinge doetookeen groepkinderen mee onder begeleiding
vaneenaantalouders.

De intocht van een aantal Thesinger deelnemers. (foto: Bettos Kol)

Karla Postma
(foto's:dhr.Teuben

www.zwemverenigingtenboer.nl)

Joel VooIsenNatasja Hazekamp
uit Garmerwoldegenieten van
een welverdiende versnapering
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sanitair en verwarming

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
T (050) 5493950 - M 06 53729369

BURINGA
.....t'-~.........---

Bij ons staan ~AI:~'k.."~~;.
kwaliteitenservice ,::-r~ii
bovenaan I , [". ~~

VAN~leen:et-~~;~~QIJ~-~
H.Westerstraat 18 Ten Boer (050) 3021227 ral

Voor:
Dumperwerkzaamheden ,
meelkorven en persen
van hooi en stro staan
wij altijd voor u klaar.

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20

9798 TG Garmerwolde
Telefoon 050 - 5418610

Scho~nm~kerij

Slèiît Iseryice
...--f> · .~/j,lk\ \

MidClelJ-ans
1.,1' '

Kajuit 322A
Lewenborg
Groningen

Tel.: 050-5410286

Gediplomeerd
schoenhersteller

I ~ï;:j~2T~ron/,~W"'"
Wink_COW!l1UmL~<'ql

"""..~ G6D . 54'~7

IJm"ii ter V",

Goederen gebracht inde
L. v.d . Veenstraat 3
Garmerwolde(050) 54t3045
worden vrijdagavond
thuisgebracht

Tevens :
Suède-reiniging
stoppage en
kfedingrepa ratie

GOED VOOR UW GOED

M"u"'m"' · Ritsema
Ó' b~/<J,ti "14duit'S6 1l'o I

Uw adres voor:

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

G.N. Schutterlaan 46
9797 PC T hesinge
telefoon (050) 302 l3 19
fax (050) 302 11 82
mobiel 065 1533772

De witgoed·
elektro specialist.

Reparatie van alle merken
wasautomatenendrogers.
koelkasten, diepvriezers

en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

REINDER
vld VEEN

Voor bedr i jven en parti cul ier
handel in :
• Pallet- en magazijnsteJlingen
• Magaziinwagens
• Palletwagens
• Kantoori<asten

'" • Gebruikte kantoonneubelen

' . 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

@ Belga F.-etsen _~~",rum L• • ,",""
Kalun 272, G7)J CT

- 050-542 22 52. Groningen Be... F""""G12~'.n'
Ru,," l!'I'I grat/3 pet1t.am'

Reparalie alle merken!

Kom langs voor gratis Fietsmeling Regenkleding
Racekleding
ATB-kleding

Fletsschoenen
Fletshelmen
Fietstassen
Kinderzitjes

Fietsdragers
Accessoires
Onderdelen

Scott-USA
Be-One

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijfsFietsen Nederland en

Nationale FielsProjecten

Toerfietsen
Woon-Werk
Stadsfietsen
Racefietsen
Mountainbikes
Hybrides
Vouwfietsen
Kinderfietsen
Specials

Gazelle
Batavus

Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen
Winkelcentrum Lewenborç

Kaju it 281 - 9733 CV Groninçen
Telefoon/Fax (050) 5490549

11100ie ogen wel.

Boekholt - Hensbroek

• de- tli4.·u\\~h: \..:.\.ïlt.·r:tli l,·.. ~ 1 ;\I4.:n • vupcrlirht (' 11 u ltra dun
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Foto van de maand
Sinds het voorjaar heeft de Lageweg ereen nieuwe bewonerbij.Het ransui/lje heeft zozijn vaste plekjes.Bijmooi
weer huisthijinde jonge kastanjeboom van uw fotograaf.Bijslecht weer inde grote schuur van de fam.vä.Bergh.
(Foto:HenkRemerie)

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050·541 96 30
Fotograaf Thesinge:
Wolter Karsiins 050·302 20 71
Elnd-redaclie:
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26 - 050-541 5335
9798 PE Garmerwolde
Desiree Luiken
Schoolstraat 3 . 050-3023352
9797 PN Thesinge
Penningmeester:
Karel Drabe. Stadsweg 3
9798TEGarmerwolde-050-5411019
Rabobank Bedum·Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 13.25 p.j.
Bij automatische incasso€ 10,50p.j.
Postabonnees:
basstanet + portokosten
Prijs per krant € 1.25
Hoofdarlikel op Internet:
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren via:
GenTexpresS@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26ol
G.N. Schutterlaan 16;
uiterlijk woensdag 20 juli
vóór 18.00 uur.

Ere wie ere toekomt oo.

De 1010oppagina10van devorige G&TmetdeherenDoevedans,Van
zanten en Pestrnan is niet genomendoor onze huisfotograaf Henk
RemeriemaardoorJanArends,eenderdeelnemers aandeveldwan
deling.

ProtestantseGemeente
Gannerwoldeffhesinge
3 juli
9.30 uur Thesinge -ds.van deMark
10juli
9.30 uur Thesinge -ds. Volbeda
17 juli
9.30 uur Garmerwolde - ds. Struif
24 juli
9.30 uur Thesinge - ds. de Wit uit
Drachten
31 juli
9.30 uurGarmerwolde-dhr.Terwan

"De Soos"
De klaverjasavond in juni heeft de
volgendeuitslag opgeleverd:
1. Henk Vliem 4894
2. Joke Vliem 4653
3. Elleke van der Molen 4569
4. Kees Wierenga 4561

In demaandenjuli en augustuswordt
er niet gekaart; de eerstvolgende
keer is opdinsdagavond 13sep
tember. aanvang 20.00 uur. Wij
wensen iedereen een prettige va
kantie.
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Wist Udat Ol •

• degemeente Ten Boer compost
bakken indeaanbieding heeft?Voor
heelschappelijke prijzen.

• je'savonds laat opdeDorpsweg
inGarmerwolde reeën kunt aantref
fen. Achter het stuur, injeauto (op
afstand) denk je eerst: "Hé, daar
loopt nog een bruinige hond op
straal".

• erinGarmerwolde 'snachts,nog
steeds vernielingen plaatsvinden?
Begindeze maandwas zomaareen
auto indeL.vanderVeenstraat de
klos.

• de gemeente bezig is met een
onderzoek naar dewensen en be
hoeften van ouderen in Thesinge?
Alle65-plussers zijnreeds persoon
lijkbenaderd.

• debibliobusniet rijdt van 1Um28
augustus? Op maandag 29 augus
tus staat ieerweer.

Agenda
zaterdag 2 juli
Roefeldag,metals buitendorp Gar
merwolde
DorpsfeestGarmerwolde indefeest
tent aan deDorpsweg
Vrijdag 8 enzaterdag 9 juli
Openluchttheater Garmerwolde;
20.30uur:Hoezo Familie? gespeeld
door Rederijkerskamer "Wester"
Maandag 11 juli
Buurhoes Ten Boer: 20.00 uur:Se
niorenconcert "Volharding". Entree
gratis; alle 50-plussers uit de hele
gemeente Ten Boer zijn van harte
welkom.
Maand juli
De Rijge speelt Ajax op30 juni (pre
miére)endanop 1,2,7,8,9,14,15
en 16 juli indeschuurvan demonu
mentale boerderij Bovenrijgerweg 19
inThesinge.Reserveren noodzake
lijk: 050-3024401. Aanvang 20.00
uur.

Stoomfluitjes
Gezocht
• CollectanteninGarmerwoldevoor
het KWF (kankerbestrijding); door
ziekte,verhuizinge.d.zijneenaantal
vastelopers afgevallen. De collecte
zal worden gehouden in deeerste
week van september. Info: Trijn
Havenga, tel. 050-541 6425.

Te koop
• Caravan Detleffs350HKuit 1992.
Met fietsenrek (2 fietsen),
ringverwarming,wc,wasbak (tafel),
kopkeuken3-pils,rondzit.verduiste
ringsgordijnen,voortent +luifelheel
compleet.€ 3250,-
Te bevragen na 4 juli. Tel: 050
5414424


