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Jong GEO 1promoveert na zinderende ontknoping
Voetbal leeft in Garmerwolde en Omstreken

Het zal weinigen zijn ontgaan: het l ' elftal van voetbalvereniging GEO uit Garmerwolde heeft via de nacompetitie promotie naar de
4' klasse van het zaterdagvoetbal afgedwongen. Een verslag van een wisselvallig seizoen met een geweldige ontknoping.

Keeper Remco Been bedolven na het stoppen van de beslissende
strafschop. Man met pet is trainerEver! Grijpstra. Foto : Koos vd. Belt

Voorzitter GEO, Wim Benneker, deelt in de feestvreugde. Op het
scorebord de eindstand van de penalty's. F% : Koos vd. Belt

Iers juist in die wedstrijd gebrand
waren op een goed resultaat.
Soms zat het ook tegen, zoals uit
tegen Meeden. waarinde scheids
rechter met een aaneenschake
ling van loute beslissingen en een
afgekeurd doelpunt de stand op
1-1 wist te houden. Ook de uit
wedstrijd tegen LEO staat bij ve
len nog vers in het geheugen ge
grift: GEO kreeg een legio aan
kansen, maar de bal wilde er niet
in waardoor er schlemielig met 1
owerd verloren. Toch bleef GEO
redelijk wat overwinningen beha
len, waardoor indewinterstopeen
plaats bovenin de competitie be
zet werd. Ten opzichte van vorig
seizoen werden vooral minder
punten verloren tegen de 'minde
re goden' in de competitie (zoals
het 'anû-voetbal' van teams als
Nieuwolda), die in het verleden
nogal eens een struikelblok wa
ren geweest. Halverwege het sei
zoen vertrokken twee basisspe
lers: Antoine Veringa vertrok voor
langere periode naar Zwitserland
om daar te werken, en Diederik
Top had de prachtige kans om
voor zijn opleiding een half jaar
stage te lopen in Barcelona (dat is
weer eens iets anders dan Dell·
zijL.).

Het tweede gedeelte van decom
petitie week niet veel af van het
eerste. Soms leek het iets meer
mee te zitten en kroop GEO door
het oog van de naald, zoals thuis
tegen Grootegast en ZEG uit
Zandeweer. De overwinningen in
deze wedstrijden werden op won
derbaarlijke wijzepasindelaatste
minuten binnengesleept. Soms
zorgde de jeugdigheid van het

er werd ook wel eens minder ge
voetbald, zoals in dekansloze 0-2
Ihuisnederlaag tegen het Poolster
van Ynze Prins, terwijl veel spe-

den verloren van het soevereine
vv Loppersum, dat ongeslagen
kampioen zou worden met een
indrukwekkend doelsaldo. Maar

Nieuwe start
Het seizoen 2005-2006 begon
voor GEO 1 met veel veranderin
gen. Zo kwam er een nieuwe. en
thousiaste hoofdtrainer in de per
soon van Evert Grijpstra. Hij volg
de de naar Poolster uit Spijk vet
rokken Ynze Prins op, die we tij
dens de competitie nog zouden
tegenkomen. Verder vertrokken
er enkele ervaren spelers (zoals
de immer fanatieke Matthijs Wel
ling en keeper Dennis de Valk)
naar elders of het tweede elftal.
De selectie werd aangevuld met
vier uit de A-junioren afkomstige
jongelingen en een nieuwe jonge
doelman van buitenaf. Dit bete
kende dat aanvoerder Kasper
Teunis (nog 'maar' 28 jaar) sa
men met 'goodold' Klaasjan Bats
(34) en Antoine Veringa (32) de
smalle basis van ervaring moes
ten vormen. Door de goede door
stroom van eigen jeugd de laatste
jaren bestond het elftal vooral uit
begin twintigers, die op hun beurt
toch ook alweer een aantal jaren
meelopen. Dit leverde een uitein
delijke selectie op met maar liefst
13(!) spelers die ooit in de jeugd
van GEO speelden, iets wat veel
mensen uit de buurt zou aanpre
ken: al die bekende gezichten. AI
met al genoeg ingrediënten voor
een nieuwe, frisse start zonder al
tehoge verwachtingen naeen toch
wat teleurstellend verlopen vorig
seizoen in de 5' klasse G.

Ups en downs maar goede sfeer
Het reguliere seizoen verliep kort
gezegd wisselvallig. GEO wissel
de prima wedstrijden af met duur
puntenverlies. Zo werd er twee
keer nipt in hoogstaande wedstrij-



Hup, Holland hup!
Ook inonze dorpen heerst de Oranjekoorts. Wim en Hennie, twee trouwe
supporters in Garmerwolde. gáán er voor! Hoewel de kleur van hun
overalls danig is vergeeld, blijven ze op hun post ... Heel Fledderbosch
- vanaf de Oude Rijksweg Vm het Eemskanaal - is versierd. Voetbalfans
ofniet: iedereen doet mee. En of ze het nu winnen ofniet: na afloop van
het WK komt er een gezellig buurtfeest voor jong en oud ...
Foto:Henk Remerie

team voor fris en aanvallend spel,
maar soms zorgde het gebrek aan
ervaring er ook voor dat niet altijd
even slim werd gespeeld.
Omdat op het niveau waar GEO
voetbalt niet alleen voetbaltechni
sche aspecten doorslaggevend
zijn, ging erveelaandacht uit naar
de sfeer binnen het team. Dit sor
teerde effect: spelers en trainer
hadden veel lol, de opkomst bij de
trainingen was hoog en vaak werd
er na afloop nog een pilsje ge
dronken bij de altijd trouw aanwe
zige Jantje Ganzeveld in de kanti
ne. Maar als de wedstrijd eraan
kwam en het om voetbal moest
gaan was iedereen scherp.

GEO eindigde uiteindelijk met 38
punten uit 20 wedstrijden als der
de in de competitie, toch 2 plaat
sen hoger dan het seizoen er
voor. Niet veel mensen hadden
hierop gerekend en het resultaat
stemde tot tevredenheid , zeker
vanwege de gevolgen die dit zou
hebben. De wisselvalligheid zorg
de ervoor dat GEO erniet inslaag
de een officiële periode (een 'tus
senstand kampioenschap', geba
seerd op een reeks aaneengeslo
ten wedstrijden) in de wacht te
slepen. wat recht geeft op het spe
len van nacompetitie. Echter,
omdat kampioen Loppersum alle
periodes wonwerd er één periode
naar de eindstand verplaatst.
Omdat GEO als derde in deze
stand eindigde, kreeg het deze
laatste strohalm inde vormvande
vervangende periode toegewe-

zen. In de strijd om promotie naar
de 4' klasse van het zaterdag
amateurvoetbal moesten twee
wedstrijden (uit en thuis) tegen
SVV '04 uit het Drentse Schoone
beek de beslissing brengen.

De ontknoping
GEO speelde de eerste wedstrijd
tegen SVV in de nacompetitie op
zaterdag 20 mei in Garmerwolde.
De Drentse ploeg had de 2' perio
de weten te bemachtigen in deS'
klasse D door een goede reeks
van 7 overwinningen oprij neer te
zetten. Verder was er weinig be
kend over het team. Het koffiedik
kijken (puntenaantallen en doel
saldo's vergelijken) gaven volgens
sommigen het beeld van een goed
verdedigende maar moeilijk sco
rende ploeg. Zeker dit laatste gold
ook voor GEO dit seizoen.
Het beloofde een boeiende en
vooral spannende wedstrijd te
worden. Het hobbelige veld in
Garmerwolde kon de regen van
de laatste dagen goed gebruiken.
Gelukkig klaarde het weer optoen
de wedstrijd begon. Beide teams
waren vanwege het belang van
de wedstrijd erg gespannen en
durfde niet vol op de aanval te
spelen. Er waren maar weinigkan
sen. GEO kreeg eréén toen Kas
per Teunis alleen voor de keeper
niet wist te scoren. SVV kon be
halve 2 gevaarlijke vrije trappen
(paal en lat) ook weinig laten zien.
De wedstrijd eindigde in 0-0.
Alles was nog mogelijk. de week
erop in Drente. Dat niet alleen de

spelers en de begeleiding inza
gen hoe belangrijk de wedstrijd
was bleek uit de massaal meege
reisde supporters, die meekwa
men in de bus (waarmee ook de
spelers en begeleiders als ware
profs uit Garmerwolde vertrokken)
en in een aantal extra auto's. Aan
gekomen op het mooie complex
begonnen de spelers met hun
voorbereiding en zochten de sup
porters (bewapend met een trom
mel, een toeter, een megafoon,
fakkels en vooral veel verbaal vo
lume) een mooie plek opdetribu
ne. De eerste spreekkoren wer
den ingezet: -Come on, GEOf".

Geïnspireerd door de aanmoedi
gingen begon GEO goed aan de
wedstrijd. Dit worp gelijk zijn vruch
ten af toen Kasper Teunis een
verdediger onder druk zette en de
bal kon afpakken. Hij twijfelde niet
en schoot de bal hard langs de
keeper: 0-1, een betere start kon
GEO zich niet wensen en de tribu
ne bouwde een feestje. De jonge
scheidsrechter kon de wedstrijd
niet aan en was nadrukkelijk erop
uit een stempel opdewedstrijd te
drukken. Dit lukte hem: hij onthielt
GEO twee keer een strafschop na
een zuivere handsbal en duw in
de rug bij een voorzet. Aan de
andere kant werd Lex Visser in
eigen strafschopgebied omver
geduwd, waarna hij de bal op zijn
bovenarm kreeg. Waar iedereen
aan een vrije trap voor GEO dacht
legde de arbiter de bal op destip.
Verbijstering alom en 1-1. Dit was
tevens de ruststand. Na rust was
GEO even (mede misschien door
de bizarre eerste helft) de con
centratie kwijt. Een voorzet van de
linkerkant ging aan alles en ieder
een voorbij, behalve de SVV-spe
ler die de bal oppikte, bij de twee
de paal de uitgekomen keeper
Remco Been omspeelde en de
bal in het lege doel tikte. SVV
kreeg daarna een levensgrote
kans op3-1 , maar een mooie stift
belandde op de kruising. Later lag
de bal erwel in, toen de spits van
SVV de bal uit een vrije trap langs
de muur schoot en via een geme
ne stuit op het natte veld het net
wist te vinden. Even was er een
grafstemming op het veld en de
tribune, maar aangemoedigd door
de onvermoeibare supporters on
der leiding van Almer Top ("Boe
ren die geven nooit op!j ging de
kop der veur met nog twintig mi
nuten te spelen. GEO's kwartier
tje begon toen de jonge Bart van
der Tuuk (eigenlijk nog A-juniorl)
een diepe bal slim meenam, zijn
bewaker op snelheid klopte en de

doelman omspeelde. Met rechts
tikte hij de bal beheerst inhet lege
doel. Het publiek deed er nog een
schep bovenop en GEO bleef aan
zetten. Echte kansen kwamen er
niet, totdat GEO in de laatste mi
nuut een vrije trap kreeg te ne
men. Albert Kremer, die indeeer
ste helft al dichtbij een doelpunt
was geweest, schoot de bal hard
via de muur in de benedenhoek
en de rood-witten konden hun
geluk niet op: 3-3!

En dan volgt iets waar al veel over
geschreven is: penalty's. Volgens
sommigen de grootste loterij van
het voetbal. GEO mocht begin
nen. Klaasjan miste helaas, maar
er was nog geen man over boord.
SVV scoorde, maar dat deed AI
bert Kremer ook. Vervolgens pak
te Remco de tweede SVV-penalty
waardoor het gelijk werd, Kasper
leek niets van de druk te voelen
toen hij de derde GEO-strafschop
á la Panenka benutte. Ook de
derde SVV'er scoorde. Menko
Heidema's penalty werd gestopt
door de keeper van SVV, zodat
nog maar weinig mensen iets voor
de kansen van GEO gaven. Maar
keeper Remco Been ontpopte zich
tot penaltykiller door de laatste
twee strafschoppen te pakken,
terwijl Lex Visser de vijfde voor
GEO had benut: GEO won!

Wat daarna allemaal gebeurde
is onbeschrijfelijk
Eerst de ontlading op het veld en
het feest in de bus terug. De bus
chauffeur nam in al zijn enthou
siasme het voortouw en de avond
kon niet meer stuk. Clubcoryfee
ën werden toegezongen. De span
doeken op de hoek van de Rijks
weg bij het binnenrijden van Gar
merwolde waren een grote ver
rassing die erg gewaardeerd
werd. De voortzetting in de kanti
ne aan de WF Hildebrandstraat
een groot feest. Voetbalgeluk op
zijn best in Garmerwolde en Om
streken. Een onvergetelijke dag.

De sleutel tot hetsucces?
Moeilijk te zeggen. Was het niet
een basketballcoach die ooit zei:
"There's na '/' inthe word 'TEAM"?
Ook niet in het woord 'CLUB', en
dat geldt zeker voor GEO. Een
mooie verzameling vrijwilligers,
spelers en supporters uit de om
geving die zich voor devereniging
inzetten en met z'n allen een ge
moedelijke sfeer creëren, waarbij
iedereen zich op zijn gemak voelt.
Dat is iets om trots op te zijn.

Jurrevanden Berg
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Rob & Sander Vos en Charlotte & Wim Benneker, de prijswinnaars van
de ouder-kind penalty bokaal. Foto: Koos van de Belt

Geslaagde slotdag vv GEO

Een goede aanloop is de helft van 't werk. Dannyde Glee inactie! Foto:
Koos van de Belt

dat in deze wedstrijd onze zware in het UMCG bleek) gescheurde
jongen achterin een blessure op- enkelband.
liep waardoor hijnietverderkon in Door naar dehalve finales,waar we
het toernooi. Hij kreeg een bal hetteamvanMatthijsWelling trollen.
aangespeeld, hield deze wonder- Deze hebben we ook nog even ge-
baarlijk binnen, raakte uit balans wonnendoor goedkeeperswerk en
en liepin het netvan een goal. Hij eenmooiegoal door onze stand in.
viel ongelukkig en de schouder Doornaardefinale!Hetwas 1mooie
was uit de kom. 3 punten in de goal van Kasper Teunisdieook nog
pocket en onsteam 95kilo lichter. even topscoorder van het toernooi
Hierna mochten we aantreden te- werd met 8 doelpunten. In ieder
gen de Master Beren. Dit team geval, de BEF BAR was weer de
heeft elk jaar weer voldoende sterksteophetdrukbezelletoernooi
kwaliteit om het prestigieuze toer- in Garmerwolde. Voor de 6' keer
naai te winnen. Alleen een team maarliefsl. Er werd nade tijd nog
met vedelles geeft niet tOO% ga- Chinees gegeten en genoten van
rantie op succes. Dit verklaart ook eenbiertje eneenborreltjemetz'n
waarom zede afgelopen 6 jaren ~ allen. Het was een zeer ge·
maaréénmaaldebeker slaagdedag!
meehebben gekregen ~ ~
naarhuis.Maargoed, -- A/mer Top
deze wedstrijdwerd
gewonnen alleen »)
vieleen spelervan -'
ons uit met een
(watnaonderzoek

Deeerstewedstrijdverliepnietzoals
gepland want weverloren met 5-2
van het teamvan Tjeerd Vaatstra.
Onze doelman was nog niet hele
maalbijgekomen vandezwarevoor
bereidingen van vrijdagnacht en
moest 5 keer de bal uit het netje
vissen. Detweedewedstrijd zou hij
beterzijnbestdoen.Ditdeed hijook
endekampioen van2005(FC Hope
loos) werd met 7-1 van het veld
gespeeld.Wat tebetreurenvielwas

7 tegen 7 toernooi v.v. GEO
Om 13.40 arriveerden we op het
altijd gezellige sportcomplex van
de plaatselijke v.v. in Garmerwol
de. Na wat prominenten de hand
geschud te hebben direct door
naar de kleedkamer waar we ons
moesten omkleden voor de eer
ste wedstrijd die om 14.00 begon.
Het was lekker warm op en rond
om develden en de sfeer zat er al
goed in bij de aanwezigen.

Onder fraaie weersomstandigheden hebben zo'n 40 pupillen op
zaterdag 15 juni meegedaan aan een spellencircuit op de GEO
slotdag. In 10 verschillende spellen konden ze laten zien waar ze
goed in waren.Toen alle punten waren geteld bleek dat iedereen
de eerste prijs had gewonnen. Ze kregen dan ook allemaal een
herinneringsmedaille, een voetbalpen en een oorkonde. Daarna
was het tijd voor de ouder kind-penalty bokaal. Na een spannen
de strijd konden Sander & Tob Vos bij de pupillen en Charlotte &
Wim Benneker bij de junioren de fel begeerde wisselbeker in
ontvangst nemen.

HOVENIERS- &
BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema
Hoofdweg 64

9627 PE Helium
Telefoon (0598) 431135

De winnaars: v./.n.r : Robert Reinders, A/mer Top, Han Munstra, Bart
vd Tuuk, Frans Munstra, Jurjen Top, Sietze Vliem, Dennis Westra,
Bram van Zalk. Gehurkt: Kasper Teunis en Wiert-Jan Wiersema.
Afwezig was Klaas Mol/ema. Foto: Koos vande Belt

Kapelstraat 1
9797 PJThesinge

(050) 3023045

• ONTW ERP . AANLEG
• ONDERHOUD

• (SIER)BESTRATING
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Jeu de Boules -In de ban van de bal (len)

Terwijl halfNederlandzitbijtekomen vandeoranjekoorts,veroorzaaktdoor
devoetbalwedstrijdNederland·lvoorkust.vond op vrijdagavond16junieen
jeu deboules wedstrijdplaatsop de baan naasthetGannerwolder voetbal·
veld. Ook jongere inwonersdeden enthousiastmee. Foto:HenkRemerie

Pelgrim Herman is weer thuis
zaterdag dezeventiende juniarriveerde Herman weer inGarmerwol
de.Net terug van een wandelingdoorNoord Spanje.Totaal een kleine
duizend kilometer! Een prestatie diewel een bloemetje waard isvond
deSportvereniging Garmerwolde (terinfo: Herman is al jaren lid van
de Conditietrainingsclub).

Vulkaan op Ameland
De vakantieperiode nadert, enallerlei kranten en tijdschriften over
voeren onsmet informatie over exotische reisbestemmingen enalles
wat het vakantieleven kan veraangenamen. Daar hoort natuurlijk
lekker eten bij. Fredje nam een voorproefje en bracht een week op
Ameland door, waar nog geen toerist (zelfs bijna geen Duitse) te
vinden was.

FredjeBouma

Fredje moet natuurlijk wel iets te
zeiken hebben: Vulcano moet ei
genlijk Volcano zijn. Verder was
er een rode, ongesneden kater 
van de overburen - die hinderlijk
liep temiauwen en te schooien op
hel terras. TIp: een goed gericht
glas water op de dikke katerkop
doet wonderen.

de'TagliatelleMarinada',eenzelfge
draaide pasta met erg veel verse
zeevruchten.Dehuiswijnisgeweldig
lekker&fruitig.het waterisgratis. Ze
kijken hier nietopeen onsjemeerof
minder. Bovendienwordter niet al
leen metverse ingrediëntengekookt,
maar ook met liefde. Wat ook aan
spreektisdeprijs:8à11eurovooreen
hoofdgerecht isjageen geld.Fredje belandt bij het Italiaanse

restaurant 11 Vulcano inde SchooI
straat. Leuke sfeer en vooral op
het terras is best te wezen: in de
zeilde middagzon en zonder de
hinderlijke muziek. Fredje neemt
vooraf een 'Insalata di Otto', heer
lijk frisengoed gevuld,enals hoofd
gerecht de 'Lasagne Speziale', met
verse ingrediënten, prima van
smaak. Mevrouw Bouma kiest als
voorafje versgebakken brood met
pestoltapenade. waarbij ze haar
vingers opeet, en als hoofdgerecht

Zoals opde alle waddeneilanden is
ook op Ameland de horeca goed
ontwikkeld. Zo is het in de late
middagzon goed toeven op het
terras van Herberg De Zwaan.
Maar ze hanteren er stadse prij
zen, en dus gaan we voor het
avondeten ergens anders heen.

Henk Vliem

week eerder in Santiago de Com
postela aan en heeft toen beslo
ten omvandaar nog door te lopen
naar Kaap Finistere, aan de At
lantische oceaan. Dat was in lang
vervlogen tijden het eindpunt van
een Keltisch pelgrimspad. En net
als de oude Keilen, en later de
Romeinen, vertelt hij, heeft hij de
pelgrimstocht ook afgesloten met
de rituele duik in de oceaan enhet
symbolisch verbranden van zijn
kleding.
Ik heb inmiddels de smaak van
"wandelen" te pakken gekregen.
zegt hij. Dat wandelen is zo onbe
schrijfelijk mooi ! Ik ben vast van
plan om regelmatig zo'n lange af
standswandeling te gaan onder
nemen. De volgende wandeling
wordt. denk ik, die van Parijs naar
Rome. Misschien volgend jaar al
wel. Wie doet er mee?

En een geschikt moment voor de
Garmer en Thesinger om even
een praatje te maken en te horen
wat daar inhet noorden van Span
je onderweg zoal te beleven valt.
Herman wordt meteen weer en
thousiast als hij begint te vertel·
len. Heel veel beleefd en nog veel
meer gezien. TIentallen mensen
ontmoet, allemaal onderweg naar
Santiago de Compostela en ie
dereen met een eigen verhaal.
Teveel om nu uitgebreid op in te
gaan, vertelt hij. Maar hij belooft
dat hij van de zomer een mooi
reisverhaal voor de G & T zal
maken. Misschien zelfs wel meer
dere. Ervalt zo ongelofelijk veel te
vertellen.
Overigens ging het wandelen bo
ven verwachting, zegt hij. Geen
blaren of andere blessures en hij
maakte per dag ook aanzienlijk
meer kilometers dan hij had ver
wacht. Hij kwam daaromruim een

deskundig advies altijd aanwezig
Winkelcentrum Lewenborg

Groningen
TelJFax (0501541 B995

Woon- &
Tuindecoraties
Laat je verrassen door
de vele variaties aan aparte,
landelijke woon- & tu indecoraties,
waaronder de collectie van
PTM D home design en
Beriva tuin design.

Grotestraat 6 - 9781 He Bedum - ( 050) 3011442

Ook voor kransen, takken,
zijdeb loemen en decoratiem ateriaal
kunt u bij ons terecht .
Graag tot ziens

dé winkelvoor ol uw
Ondergoed · lingerie

Beenmode . Badmode
Nochtmode &

Domesmade maat 36 flm 58

Josje
EENMODE, LINGERIE

& DAMESMODE

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde 050 - 5416244

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur
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De dominee gaat voorbij (2)
Hervormd Thesinge
In het tweede deel van de driedelige serie over predikanten in onze
dorpen komen dedominees voorbij diedeHervormde gemeente van
Thesinge hebben gediend. Een lange rij predikanten vanaf 1594 tot
1965 (het jaar dat er een pseudo-combinatie tot stand kwam met
Garmerwolde).De laatste fuII-time predikant (voor Thesinge) was ds.
Hendriks. Vanaf hetjaar 1929 wasdepredikant van Garmerwolde ook
predikant teThesinge. Blijkbaar met uitzondering van deoorlogsja
ren, zie mw. Glas, hulppredikant.

Graven van echtgenoten Buisman. Foto: WolterKarsijns

heehaangenomen,enhetkloosteris
ingetreden.

1763: H.A/ers.
Henricus Alers, gedoopt teBremen
op23dec.1732 indeSanktStepha
nikircheals
Hinrich Ahlers. Hij heeftslechts één
gemeente gediend, namelijk die te
Thesinge. Voor hoelang is onbe
kend.

1827: P. Buisman.
Nahetvertrekvands.O.G.Pekelaer
krijgt de Hervormde gemeente in
1827 een nieuwe dominee. Ds. P.
Buisman jr.,eenZeeuw vanSercos
kerkeopSchouwenlOuiveland,komt
ervoorin deplaats.Hetlevenvan ds.
Buisman gaatbepaald niet over ro
zen,behalvedat hijdeAfscheiding 
en de daarmee gepaard gaande
conflicten-meemaakt,overlijdenzijn
eersteentweede vrouwop jeugdige
leehijd. Depredikant ligt metbeide

1810:H. Moltmaker.
Predikant teThesingevan 181 0 tot
1812, ergkortdus. Hij vertrekt ver
volgens naarGarsthuizen(komtons
bekend voor). Daar is hijpredikant
van1812tot1819.AJleenwordternu
niet geruild....

telijk Thesinge ook al iets met Rot
tum, alleendanandersom.
Stine Dutmars(noninhetkloosterte
Thesinge)had een broer,dieinhet
zelfdek100sterverbleelendezewerd
abtin hetkloosterte Rottum.Dit zou
kunnen betekenen dathet klooster
Germaniaopdatmoment een dub
belklooster was. (Denaam Magirus
komtdeschrijverdezesbekend voor,
isditook niet eentractormerk?).

1703: Tepe Tepens.
Predikant teThesingevan1703tot
1726. Ontzet uit de dienst in 1726
wegens 'seer quade gedragen le
vensmaniere',dronkenschapen ver
waarlozingvan dedienst.

1751: e.o.Mettevier.
Ds. CarolusDionysiusMettevier is
geboren in1727te Maastricht,inhet
R.K.zuidendus.HijoverlijdtteGrijps
kerk in 1776 (49 jaar). Zijn zoon
Paulus Mettevier wordt geboren in
Thesingeop 19febr. 1759 enover
lijdt (ongehuwd)teVenloin1849 (90
jaar, bijna de helh in leeftijd meer).
WaarschijnlijkisPaulus teruggekeerd
naardeR.K.wortels van zijnvoorva
deren.Datzoukunnenbetekenendat
hij éénvandeoudsteordes,nl. dievan
deBenedictijnenofdeCisterdenzers,

1698:G. Magirus
Van1676 tot 1698predikantteRot
tum. Vervolgens teThesinge (1 698
totzijnoverlijden aldaarop10mei
1702).VoordeReformatiehad gees-

eeneigenpredikant;dedominee van
Ten Boerpreekt zondagsmiddags in
Thesinge. Maar in 1642 is het dan
zover. Deeerstepredikantdientzich
aan. EmanuelBernhardi Gemminga
wordt beroepen te Thesinge op 9
december 1642. Na een dienstver
band van4jaar en 3 maanden ver
trekthij naarHolwierde,alwaarhijop
24november1681 overlijdt. Hoe oud
hij is geworden weten we niet, zijn
geboortejaarisnietbekendgemaakt.

1688: W. Wiardi
Ds. Wiardi ispredikant teThesinge
van 5 februari 1688 tot17 mei
1691.VervolgensgaathijnaarGarst
huizen. Nietsbijzonders zult uden
ken, maar toch....

1691: H. Warendorp
Ds.Warendorpwas eerstberoepen
te Garsthuizen. Na een overeen
komstmetds.Wiardi (zie hierboven)
wordtdezepredikant teGarsthuizen
en ds. Warendorpkomt naar Thes
inge.Helaas wordthij in1698ontzet
uitdedienst;dereden isonbekend.
Komtvanruilen dan toch huilen?

1642:E. Gemminga
1646:S. Kuen
1688:W. Wiardi
1691: H. Warendorp
1698:G.Magirus
1703:T. Tepens
1728 : E. Idema
1751:c.o.Mettevier
1763: H. Alers
1805:G. Haykens
1810: H. Moltmaker
1812: H.G.M. Amshoff
1815:O.G. Pekelaar
1827:P. Buisman
1840:J.Corstius
1856:J.de Raadt Offerhaus
1860:E.J. Offerhaus
1867:J. Swiers
1871: D. van Linge
1877: J.M.WilodVerspri lle
1880:J.G.Aldershoff
1885: M.C. Muller
1906:W.S.Winsemius
1910:J.B.F.van Kleffens
1918: K. Hendriks
1942: mw. C.l.R. Glas (hulppred.)

Enkele bijzonderheden over ge
noemde predikanten

1642: E. Gemminga
lin 1614 worden de eerste dien
sten in de nog steeds bestaande,
maar zwaar gehavende, kruiskerk
in Thesinge gehouden. Lange tijd
blijvendeThesingers verstoken van

't Oronir gor Lanrt schc p o p ('1 mooist

Gerard Kingma
reis- en nc tuu rto togra fie

G ee f e er. a /crv!:: cadeau 
o rilOineel el" persoonlljl::.!

Be:oe~ d e we c sae veer he t Ioo hl e
ne uws over wcrt:Jt10 ps en euxaëes

Have'sl~oa l .s - '1797 Pl Tt1eslnQf:
Nww.ldr,gno nu

g erard 4~ jngm:l . r u

0503023813

Schade herstellen,
dat laat je toch

aan de vakman over!
Kollerijweg 14

Woltersum
Tel. 050 - 3021796

LANDBOUW
MECHANI5ATIEBEDRIJF

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

machine en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10

050 . 3021321
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Detta van der Molen

hun huis. Menigeen die er langs
kwam feliciteerde hen dan ook.
De zaterdag ervoor had het dia
manten bruidspaar al een brief
van de koningin ontvangen met
de hartelijke felicitaties en op de
dag zelf kwam er een afgevaar
digde van burgemeester en wet
houders een bloemetje brengen
en een kopje koffiedrinken. Het is
een onvergetelijke dag geworden.

Jacobvan derWoude(Hzn)

al) (jer Woude, mijn inmiddels overleden vader, die liij
a'e verstrekte m.b.t. de verstandhouding tussen de

en en Gereformeerden uit de jaren 1935-1945.

Bronvermelding:

Zestig jaar
getrouwd!

De heer van der Molen is boer en
fokker geweest van roodblaar
koeien. Op 19 juni 2006. 60 jaar

later. was het
eveneens winde
rig, maar 's mor
gens was het bui
ten nog goed toe
ven.
Tot hun grote ver
rassing hadden

een aantal inwoners van Noord
dijk een ereboog geplaatst voor

Op 19 juni 1946 traden Hennie van der Molen, geboren in Rui·
scherbrug, en Geertje van zanten, geboren in Garmerwolde, in het
huwelijk. Het was die dag koud en winderig. Na hun huwelijk is
mevrouw van der Molen ook op de boerderij aan de Noorddijker·
weg gaan wonen en ze wonen er nog steeds.

oorlog, op 15juli 1945, doet ds.C.J.
van Royen intrede bij de Herv.gem.
te Oude Pekela. Mevr. Glas heeft
(zoalsdalinde Bijbelheet)de leeftijd
der zeer sterken bereikt.

1910: J.B.F. van Kleffens
Hij wordt geboren in 1883 te
Pijnacker. De l ' gemeente van
deze predikant is in 1910 Thesin
ge.
Hij blijft hier 4 jaar. Danvertrekt hij
weer naar zijn geboortegrond en
dient nog diverse gemeenten in
het westen van ons land.

1906: W.S.Winsemius
WytseSibrandus,geb.teBourtange
in 1871, is pred. te Thesinge van
1906-1909, hij was ongehuwd.
Deze naam komt mij bekend voor
zult u zeggen. De meesten ken
nen minister Winsemius; enkele
jaren geleden gaf hij in een krant
een interview. waarin hij vertelde
dat hij Groninger van geboorte
was.

1918: K. Hendriks
Tot 1928 is ds. Hendriks predi
kantteThesinge.GeboreninKarn
pen, op 18 oktober 1880, als zoon
van een ambtenaar van deze ge
meente. Na zijn emeritaat in 1931
wordt hij arts te Amsterdam.
Blijkbaar heeft hij naast de studie
theologieook de studie medicijnen
gedaan. In datzelfde Amsterdam
overl ijdthijop 102-jarigeleeftijd.

1942: C.I.R.Glas
Vanaf1nov.1942iszijhulppredikant
te Thesinge. Vervolgens vertrekt ze
naarOude Pekela.waarze geduren
de 8maandenhulppredikant is.We
gensvervoersproblemendoordeoor
logsomstandigheden,kandedoorde
Herv.gem.vanOude Pekelaberoe
pen predikant niet komen. Na de

gebouw.Het isechter geenhaat en
nijd tussen de mee kerken inThes
inge,getuigehet volgende verhaal:
Toch kunnen we concluderen datde
verstandhouding tussen de Herv.
gemeenteleden Thesinge en de Af
gescheidenen nietwordt gespleten
intwee vijandige kampen. De schul
den en de leningenvan Hervormden
aanAfgescheidenen ofomgekeerd,
blijven ondanks deAfscheidingopde
oude voetvoortgang vinden. Ookop
hetgebiedvan hetsocialeleveniser
tenminste in bepaalde opzichten
geen breuk teconstateren. Zoblijft
een iederwonen waarhijofzijwoon
de en datbetekentdatAfgescheide
nen en Hervormden in Thesinge
vaak naast elkaar leven. De bij het
reglement 'der nabuurdiensten '
(noaberplichtj ingestelde verplich
tingom de naaste burenbijtestaan
bij nood, ziekte en dood, waaraan
menzich op straffe van geringe boe
teskon onttrekken,wordenoverhet
algemeen trouwvervuldzonder on
derscheiddes persoons.

We hebben inmiddelsook het jaar
1834 bereikt: de Afscheiding
Dat betekent voor Thesinge in te
genstelling tot Garmerwolde, een
verandering wat betreft het kerke
lijk leven.Het kleine Thesinge met
de 35 huisjes endekleine tuintjes,
gelegen op het terrein van een
voormalig middeleeuws klooster 
ten noordoosten van de stad Gro
ningen - telt in de dagen van ds.
De Cock slechts 240 inwoners.
Met deomliggende boerderijen en
woninkjes erbijgerekend komen we
uitopbijna 400.AIinhet jaar 1840 
dus6 jaarnadeAfscheiding -ismeer
dandehelftvandezeinwonersAfge
scheiden.Datwilzeggen:Zij komen
nietmeer inde Hervormde kerk en
houden hun diensten in een eigen

echtgenotesbegravenophetkerk
hof inThesinge, inde buurt van de
deur. (Een kerkhof ligt trouwens
altijd rondom of bij een kerk. is dit
niet het geval dan spreekt men
van een begraafplaats. Thesinge
heeft dus beide). -Ds. Buisman
(geboren op 25 mei 1800 te Em
den) overlijdt na een lang ziekbed
te Thesinge op 11 oktober 1839,
dus slechts 39 jaar. Hij ligt. links,
op het kerkhof begraven. De graf
tekst, in strakke letters, luidt:
Zwijgt Gode stil met amen
Hier rusten nu tezamen
Een vader, twee moeders en twee
kindren
Drie echtgenooten lief en waard
Doch niet geschapen voor deez'
aard
Wie zou Gods raad verhind'ren?
Zijn 2' echtgenote ligt er naast.
Elisabeth Janssonius (geboren te
Uithuizen op 17 oktober 1804;
overleden te Thesinge op 23
maart 1834),slechts 29 jaar oud.
Zij trouwde metde predikant op 4
juli 1832 te Ten Boer. De tekst op
de zerk luidt:
Zwijgt Gode stil met amen
Hier rusten nu tezamen
Twee moeders en twee kindren
Twee echtgenooten lief en waard
Doch niet geschapen voor deez'
aard
Wie zou Gods raad verhind'ren?
Zijn l ' echtgenote ligt begraven
naast zijn 2' echtgenote. Folker
dina van Borssum (geboren Em
den op 12 juni 1807; overleden te
Thesinge op 16 november 1830),
slechts 23 jaar oud. De graftekst
met sierletters luidt:
Hieronder dit gesteend
Rust zacht 't kil gebeend
Oe rest is helaas onleesbaar.
Oe slotzin luidt:
Zwijgt Gode stil met amen.
Bij de mee anderen begint men
met deze tekst.
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De witgoed
elektro specialist.

Reparatievan allemerken
wasautomatenendrogers,

koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten .

WONINGINRICHTING

J PCOM
COM!'VTEQS

terk in senioren fauteuils

QEPAQATIE

UPGRADES

NIEUWE P.C.'S
AI>VI EZEN

PQOBLEMEN & HULP

I>ORPSWEG 59
GAQMEIlW OI.I>E

0505490775
INFO@JPCOM.NL

WWW.JPCOM .NL

Rij onseen grote keus
uit diverse modellen!
Ook fauteuilsmet opstaphulp.

Stadsweg 63 - 979 1 KB Ten Boer 050-3021383

Installatietechniek
VAATSTRA B.V.

CAIE"\

CAIE'"

:: ~::: OOSIt"lsCW('8 I b
:: ~:. 9785 AD z uidwe lde Gr.
::••:- Tel. (Q50) }0 1 28 32

wwwvaatst ra.nl
vaa tst ralij'vaats tra .nl

voor cadeaus
huishoudelijke artikelen

speelgoed en
kinderboeken

Winkelcentrum

Lewenborg
l

Telefoon (050) 541 40 40 1
------~-_.

Luddcs tr aa t iJ

9797 P]\I Tbc stngc
T (OSo) 3021319
F (050) 30211 ~2

J\.l O(l 5153 3772

Bakkerij van het jaar 2004
Warme bakker voor ieder eetmoment

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

Hnanciëlc
admin istratie

&
[aarverslagc n

&
aan~flc

lnkomstenbelasting

Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

Uw adres voor:

Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie
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Zoektocht naar voorlichting en waarschuwing
Van de firma Essent zijn we wel wat gewend in Garmerwolde wat betreft storingen op elektricileitsgebied, maar in al die 22 jaar dat
wij er wonen is er altijd gas geweest. Tot de inmiddels beruchte 22 mei. Toen vond er de volgende gebeurtenis plaats bij de familie
van der Molen en in nog veel meer gezinnen in Garmerwolde:

Uitstapje Reisclub Thesinge/Garmerwolde

Wandel4daagse 2006 Ten Boer

Op 22 juni vond het jaarlijkse uitstapje plaats van de reisclub
Theslnge/ Garmerwolde. Ditkeer ging hetkriskras door TwenIe. Om
± 8.00 uur verlieten we Garmerwolde. Het was mooi reisweer, niet
te warm endroog. Om 9.45 uur werden we in Delden verwacht voor
de koffie in de museum boerderij, "De Wendezoele". Het viel echter
nietmee omin Delden tekomen. Door allerlei omleidingen waren we
3 kwartier te laat. De koffie met gebak smaakte er des te lekkerder
om. Na de koffie konden we een kijkje nemen in de museum
boerderij. Daar was van alles te zien uit vroegere tijden. Ook zaten
er een paar dames te spinnen, te weven en te manden maken.

Ook Thesingedoet
weer ingrote geta
Iemee met de
wande/4
daagse.
Foto:website
Thesinge.com

Roelie Dijkema

Je zou er best een hele dag kun
nen zoet brengen. Wat een grote
bedoening en wal een kleur en
fleur. Vooral de orchideeën waren
in trek en niel duur. Vele dames
namen er dan ook één mee naar
huis.
We hadden zoveel tijd ingelopen,
dat we redelijk op tijd in Drouwen
kwamen waar in "De Oude Waag"
een heerlijk 3 gangen diner voor
ons klaar stond. Dik en rond werd
de terugreis aanvaard. Om ± 9.30
uur waren we terug in Garmerwol
de en was een mooie. gezellige
dag weer ten einde.

De Garmerwolder
jeugd en hun

ouders hebben
hun medaille weer

verdiend.
Foto:Karla Postma

Daarna ging het naar Hengelo.
waar we wat rond konden kijken
en iets te eten konden kopen. Om
deverlorentijd inte halen werd de
tijdwat ingekort, zodat weoptijd in
Losser konden zijn om de steen
fabriek "De Werklust" te bekijken.
Dit was zeer interessant. Dankzij
de goede uitleg van de gids kon
den we ons eenbeeldvormen van
hoe vroeger de stenen werden
gemaakt. Ook gingen we met een
trei n~e het veld in naar de kleiput
ten. Ook hier werd de tijd wat
ingekort om nog een poosje in het
tuincentrum "Oostarik" in Dene
kamp te kunnen vertoeven. Daar
had je eigenlijk te weinig tijd voor.

Naenige telefoontjes werd ikdoor
verbonden met dhr Jan Bakker,
voorlichter van Essent. Meneer
Bakker vertelde dat het Water
schap geheel op eigen houtje.
zonder Essent daarvan in kennis
te hebben gesteld. stikstof door
deleiding had geblazen. Essent is
hier te laat over ingelicht. De brief
die het Waterschap heeft rondge
stuurd gaf een verkeerd beeld en
had ook niet gestuurd mogen wor
den. Het eerste wat Essent heeft
gedaan is een advertentie plaat
sen met excuses, Tevens is er 13
juni een brief verstuurd naar Wa
terschap Noorderzijlvest. Tot op
heden heeft Essent daar geen
reactie op gehad.

Delta vander Molen

Na het verkrijgen van deze infor
matie vraag je jezelf toch wel een
paar dingen af:
Ten eerste: Het is vreemd dat een
waterschap zonder medeweten
van Essent aan het gasleidingnet
kan prutsen.
Ten tweede: Met betrekkelijkeen
voudige middelen hadden de beo
woners van ons toch al niet zo
grote dorp snel ingelicht kunnen
worden. bijvoorbeeld met een
geluidswagen.
Ten derde: Maak je fouten, kom
er dan vooruit en geef geen valse
voorlichting. En geef hulp, aan
mensen die dat nodig hebben, bij
het ontluchten van de leiding.

De conclusie is dat er grove fou
ten gemaakt zijn en dat de men
sen onwetend zijn gehouden over
de gevaren die er wel degelijk
waren. Dit laatste is ook erkend
door Essent. Laten we hopen.
mocht er ergens weer een gas
storing zijn. dat daar toch alerter
en met meer verantwoordelijk
heidsgevoel op gereageerd wordt.

derend. Er werd uitgelegd wat er
allemaal fout gegaan was en dater
geen goede procedure was om op
deze situatie in te spelen. Tevens
werd beloofd dat het tot op de
bodem zou worden uitgezocht.
Maar, werd er direct bij gezegd. dit
is eigenlijk niet voor publicatie be
schikbaar. Hiervoor moet U met
iemand van de afdeling voorlich
ting contact opnemen.

De volgende dag kreeg elke be
woner een brief van het Water
schap in huis waarin werd uitge
legd wat er gebeurd was. Dat de
storing dezelfde dag om 17.00
uur was opgeheven en dat er géén
gevaarlijke situaties waren ge
weest. De inhoud van deze brief
strookte totaal niet met de waar
heid. om het maar eens zachtjes
uit te drukken. Het was echt een
zoethoudertje waardoor er nog
meer irritatie ontstond bij de be
woners. Niet gewaarschuwd wor
den en dan ook nog onwaarheden
te horen krijgen! Dat is toch wel
erg arrogant gedrag.

Jan legde zich hier niet bij neer en
ging op onderzoek uit. Eerst op
internet gekeken of er ook storin
gen gemeld waren. Daarwas niets
tevinden overeengasstoring. Dan
maar naar Essent proberen te beI
len. Iedereen weet uit eigen erva
ring of uit verhalen dat je hiervoor
veel geduld en tijd moet hebben.
Na tig keer doorverbonden te zijn.
minstens tien keer de verkeerde
mensen aan detelefoon te hebben
gehad. kreeg hij uiteindelijk een
nummer van iemand die erwel wat
van af wist. Diegene had geen tijd
toen Jan hembelde maar beloofde
teug te bellen. Dit antwoord werd
metenigescepsis ontvangen. maar
het onwaarschijnlijke gebeurde:
Essent hield zich aan zijn woord.
Dit telefoon~e werkte zeer verhel-

Om half zes 's avonds werd het
eten ophet gasstel gezet. Het gas
werd aangestoken. Na een poos
je ging Jan vanderMolen naar de
keuken terug om te kijken of het
eten al aan de kook was. In de
keuken hing een ontzettend ster
ke gaslucht en het eten was nog
koud. Terstond de ramen en deu
renopen gegooid omhet gas weg
te krijgen. Na een poosje weer
geprobeerd en het lukte zowaar.
Nadenkend over desituatie kwam
Jan tot het besef dat er toch wel
een erg gevaarlijke situatie was
geweest en dat het niet ondenk
baarwas dat er brand had kunnen
ontstaan. 's Avonds was er een
concentratie van Essent auto's op
de dorpsweg. De monteurs ver
telden dat er aan de gasleiding
gewerkt was maar dat de situatie
weer normaal was.
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Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
T (050) 5493950 - M 06 53729369

sanitair en verwarming

-f-~B__U.....RINGA

AGRISHOP
divers in ~mcntcn & fruit

Directe boerderijverkoop
• groenten & fruit

• aurdappelen t&l
• schorreleieren

• vlees
• boerel/zuivel
• salades & rauwkost

• brood
Dorpsweg 1Garmerwolde

Tel. (050) 4042921 /5418462
Fax(050) 4042922

Goed en ~zond vande boerengrond

G.N. Schutterlaan 28

9797 PCTHESINGE

Telefoon 0 50 - 3 021957

Fax 050 - 3021574

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag·lid . Off. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en acc esoires leverbaar

Prima service en reparatie

JOOP NOORDHOf
Rijksweg 15
Garmerwolde

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

0505421890
24 uum-äienst.
• Rioolontstoppen
• Aanleg en reparatie
• T.V.·inspectie
• Gevelreiniging
• Impregneringen

p:M KUil.
'jl#fl:ledl t'tff"li#j l'ir'J 4

Osl o weg 126
9723 ex Groni ngen
T(050) 5421890
F(050) 5423778
1W'NW.kuilreiniging.nl

LEVERANCIER CjROOTKEVKEN EN HORECA

VISHANDEL
~~

Smit
Kerkstraat 1
9797 PD Thesinge
Tel. 050 - 3024536
Fax 050 - 3024693

• Elektra
• Gas

• Water
. cv
• Zink
• Dakbedekking

Tj

I Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.

I

I

U i'--r----rr- ,

n
l
M. Ritsema - Bedum - te lefoon 050-3010735
K. v.d. Veen - Ko lham - te lefoon 0598-393504

Lamsoor 11
9738AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

Telefoon:
Fax
Email

050- 5496150
050- 5496151
info@vishandelsmit.nl

NI.lDAM
HOUTMARKT

NI.lDAM
KEUKENS & VLOEREN

NI.lDAM
WOONWI NK EL

9



Gordels: vast en zeker Jaarlijkse fietstocht Thesinge

ZOMER IN DE BIBLIOBUS

Ook voor de 25'te keer is hetRoelie Dijkema en Roelf Jansen weer
gelukt om een leuke fietstocht te organiseren. Het idee voor een
jaarlijkse fietstocht is ooit ontstaan tijdens een vergadering van
Dorpsbelangen waar beiden in het bestuur zaten. Het duo heeft
ook vele jaren een puzzeltocht met de auto georganiseerd en niet
te vergeten de touwtrekwedstrijden. Maar dat is inmiddels verle
den tijd. De jaarlijkse fietstocht is gebleven!

• in de zomermaanden is de bibliobus gesloten van 31 juli tlm 25
augustus. Uiteraard kunnen extra boeken geleend worden in
deze periode.

• zomeraanbiedingCd-mms en DVD's: nu te leen voor € 1.50 per
week. Tijdens de zomermaanden gelden nog voordeliger prij
zen. Vraag ernaar in de bibliobus.

• Nieuwe bibliotheekpas: nog niet iedereen heeft de nieuwe
bibliotheekpas opgehaald. Met deze klantvriendelijke pas kan
geleend en teruggebracht worden in alle bibliotheken en bibli
obussen in de stad en provincie Groningen.

• Kijk ook eens op www.mijneigenbibliotheek.nl

Auto's worden steeds velliger. Met behulp van kreukelzones,
kooiconstructies en airbags worden inzittenden steeds beter
beschermd. De autogordels zijn hierbij ook onmisbaar. Maar
autogordels zijn ontworpen voor volwassenen. Voor kinde
ren tot 1.35 á 1.50 meter (dat kan perauto verschillen) werken
ze veel minder goed en voor baby's zijn ze totaal ongeschikt.
Per 1 januari 2006 gelden er nieuwe regels voor het gebruik
van autogordels en kinderzitjes. Uw buurtagent zal proberen
de nieuwe regels uit te leggen.

Autogordels voorin voor de volwassenen
Zowel de bestuurder als de passagier moeten de gordel dragen.
Isde passagier of de bestuurder kleiner dan 1.50 meter dan mag
gebruik worden gemaakt van een goedgekeurde gordelgeleider.

Autogordels voorin voor kinderen (tot 18 jaar):
Als de kinderen groter zijn dan 1.35 meter dan moet gebruik
gemaak1 worden van de gordel. Zijn de kinderen kleiner dan 1.35
meter dan moet gebruik gemaakt worden van een kinderbeveili
gingssysteem, een geschik1 en goedgekeurd kinderzitje of zitlinq
verhoger. Kinderen kleiner dan 1.50 meter waarvoor vanwege hun
gewicht, >36 kilo, geen kinderzitje te verkrijgen is mogen zonodig
een gordelgeleider gebruiken die voldoet aan de gestelde eisen.
Een driepuntsgordel mag nooit als heupgordel worden gebruikt.
Opmerking: .Kinderen mogen niet in een, tegen de rijrichting
gericht, kinderzitje op de passagierplaats met een voorairbag
worden vervoerd. Tenzij deze airbag is uitgeschakeld of automa-
tisch op toereikende wijze wordt uitgeschakeld. .

Autogordels achterin voor volwassenen
Deze volwassenen moeten de gordel dragen.

Autogordels achterin voor kinderen (tot 18 jaar)
Kinderen groter dan 1.35 meter moeten de gordel dragen. Zij ze
kleiner dan 1.35 meter dan moet gebruik gemaakt worden van een
kinderbeveiligingssysteem.
Opmerking: In incidentele gevallen en over korte afstand hoeven
kinderen die ouder zijn dan 3 jaar, ook al zijn ze kleiner dan 1.35
meter, achterin niet in een goedgekeurd kinderzitje te worden
vervoerd als daar al twee kinderzitjes in gebruik zijn en er geen
plaats is voor een derde zitje. LET OP. Zij moeten dan wel gebruik
maken van de gordel. Ook hier mag de driepuntsgordel niet als
heupgordel worden gebruikt.

Het naleven dan de regels is erg belangrijk. De kans dat je een
ongeval niet overleefd als je geen gordel draagt is bijna twee keer
zo groot dan wanneer jedeze wel draagt. Ook voorkomt het boetes
en in voorkomende gevallen problemen met de verzekering. Dus
maak je gordel vast voordat de auto wordt gestart en maak hem
pas los als de auto helemaal stilstaat.

S. Dijksterhuis
buurtagentgemeenteTen Boer

Voorbereiding
Roell bestudeert thuis de "iJede
tailleerde- kaarten en stippelt
daarop de route uit. Vervolgens
gaat het tweetal met de auto op
pad om deroute te rijden. Waarze
met de auto niet kunnen of mo
gen rijden zet Roelf de teller even
stil om na een stukje omrijden de
route verder uit te zetten. Onder
tussen controleert Roelie de be
schrijving want die moet wel klop
pen. AI met al besteden Roelieen
Roelf er zeker drie avonden aan
om er voor ons een leuke fiels
tocht van te maken.

Onderweg
Na de inschrijving bij Molenzicht
gaan we dit jaar richting Bedum,
we verlaten Bedum over de Wroe
tende Mol komen door Wester·
dijkshorn en Noordwolde. Lang
zamerhand kijken we uil naar de
controlepost bemand door het
tweetal. Even bijkomen met het
aangeboden drankje en alle tijd
om met je dorpsgenoten bij te
praten . Op het terras van café

Vaatstra in Zuidwolde is het goed
vertoeven. Voor het vervolg van
de tocht worden we langs het Be
ijumerbos, over 't Hoogholtje en
het Boer Goensepad naar Thes
inge geleid.

Iedereen heeft genoten
Er waren dit jaar 32 deelnemers,
in het topjaar 1985 waren het er
100, maar 32 is ook een mooi
getal.
Het was een leuke fietstocht en,
als een mooie afsluiting, nog wat
van gedachten wisselen in café
Molenzicht. Mede dankzij het
mooie weer heeft iedereen geno
ten. Ook de kinderen en veehou
ders, zoalsfamilie Koenes en Bus,
die het in deze periode ook heel
druk hebben op hel land maar
altijd meefietsen.

Roelie enRoelf, heel hartelijkdank
voor het organiseren van de fiets·
tocht voor de Thesingers. En dat
al 25 jaar lang!

Hetty vanLinge
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SOUTAIRE &GUIKEMA COIFFURES" Ten Boer

Valckestraat 1a .. Tel. 3021785 - Ten Boer

Eetcafé-tafia
~

Pedicuren

Voetreflexmassage

Zonnebank

Prunu sst raat 51
wijk: Selwe r<1

Telefoon (05U) 541 84 68
Amhulan t (050) 5736989

verzo rgde veete n komen verd er

REINDER
vld VEEN

Voor bedrijven en particulier
handel in:
• Pal/et· en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
+ Pal/elwagens

.. . Kantoorkasten
~ + Gébruikte kantoonneubelen
." . Enz. ~
:;,,+ -Top way" prof. aluminium

sreigers. trappen en ledders

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

i~
~

Eerlijk -t-Iol-tf
J\!\e ~.!:Je I"" Cl ke .~ij

Gespecialiseerd in
boekenkasten entafels

Restauratie van Antieke meubels.

Bezoek opma. Um vr, na (leL) afspraak
zaterdagsbent udegehele dag welkom

Do rpsweg 58 ·9798 PG Garmerwolde
T 10501 5494580 • F (050) 5494579

..I Rijlessen voor kinderen
en volwassenen

..I PensionstallIng

..I Tevens terde~ng:
de bewezen NRPS·rijpaardhengst
Romanticoende uniek geudgele
pcnyhengst (/A8m)
Roman/icPopcorn v. Romantico

SPonsstaan (Am"'dl~J ) bakker
kwaliteit en service '_C~-
bovenaan ~..~~

VA'N01een~~~KKt:Q'J --
H. Westerstraal18 Ten Boer(OSO) 3021227 l!!iI

..----Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

( 050 - 5421615

Voor vakkl'ldige behandeling

van uw huisdier.
Behandeling volgens afspraak.

Tevens verkoop van
verzorgingsarlikelen

~

TOMMY

VOOR AL UW
LOON- EN GRAAF

WERKZAAMHEDEN

Loonbedrijf
I .•,r....t ....n

Lageweg 22 Garmerwolde
(050) 542 1535

zoals: Slootonderhoud,
Maaikorven, Klepelmaaien.
Groot pak persen. Grondtranspon,
Mest verspreidenen
SJeufkouter bemesten.

) RIT8EMA
Sierbestrating

Showterras 3000 m
Grasdijkweg 31a - 9798 TC Garmerwolde

Telefoon (050) 5493228

Bornholmstraat 4 - 972 3 AX Groninqen
Telefoon (050) 3138600

Mooie brillenglazen bestaan niet,

mooie ogen wel.

• de ni euwste generaties glaze n . superlicht en ult radu n

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Co ntactlenzen - Hoortoestellen

Winkelcent rum Lewenborç
Kajuit 28 1 - 9733 CV Gron ingen

Telefoo n/ fax (050) 5490549
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Aan alle geïnteresseerde muziekliefhebbers.

Jazz en Blues in Garmerwolde

Wist-u-dat ...
• Jurre van den Berg heeft deel
genomen aan de landelijke "Write
now!" schrijfwedstrijd. Alle schrij
vers hebben voor die finale nieu
we verhalen en gedichten ge
maak!. Ze zijn te lezen op
www.writenow.nl De finale was
op 17 juni jJ. in Off Corso te Rot
terdam. (Bron Spits: 12-6 en 19
06-06)
• Jurre zijn deelname als volgt
motiveert: Ikheb wel eens gezegd
dat ik met schrijven probeer ande
ren mijn ogen te lenen: schoon
heid zien in details van het dage
lijks leven. Ik schrijf het liefst over
kleine dingen als straat taferelen,
het weer. Want ik ben tejong voor
grote woorden. Momenteel lees
ik: Michel Houellebecq en Joep
Kuiper.
• Jurre helaas niet indeprijzen is
gevallen, wij wensen hem veel
succes met het schrijven.

"De Soos"
De klavertasavond in juni heeft de
volgende uitslag opgeleverd:
1. Jannes Ramaker _5293
2. Kees Wierenga 5284
3. Riëtte van derMolen 5278
4. Albert van Bruggen _5136

U ziet het: de spelers zijnvolledig
aan elkaar gewaagd. Inde maan
den juli en augustus wordt er niet
gekaart; de eerstvolgende keer is
op dinsdag 12 september, aan
vang 20.00 uur.

Foto van de maand
Het kunstwerk van Herbert Koekkoek. getiteld "Schepen op de wind",
is op 22 juni 2006 geplaatst in het landschapslbegraaipark. Alhoewel
ergeen sprake was van een officiële opening, waren de Burgemeester
en Wethouders van de gemeente Ten Boer en een aantal andere
genodigden bij de plaatsing aanwezig.
Foto: Wo/terKarsijns

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie050-541 9630
Fotograaf Thesinge:
Wolter Karsijns050-30220 71
Eind-redactie:
HillieRamaker-Tepper
Oorpsweg 26 - 050-5415335
9798 PEGarmerwolde
OesireeLuiken
Schoolstraat 3 -050-3023352
9797PNThesinge
Penningmeester:
Karel Orabe, Stadsweg3
9798TEGarmerwolde-05O-541101 9
RabobankBedum-Oelfzijl
rek.nr.32.07.05.749
Abonnementsgeld€ 13.55p].
Bij automatischeincasso € 10.70p.j.
Postabonnees:
basistarief+portokosten
Prijsper krant€ 1,50
Hoofdartikel op Inlemet:
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of
G.N. Schulterlaan 16;
uiterlijk woensdag
19 juli vóór 18.00 uur.

Kerkdiensten
Protestantse gemeente
2 juli
9.30 uur Thesinge - ds. Pol
9 juli
11.00 uur Thesinge - ds. Volbeda
16 juli
9.30 uur Garmerwolde - ds. deWit i
23 juli
9.30 uur Thesinge - ds. Meijhui
zen
30 juli
11.00 uur Ten Post - ds. Schorren

Agenda
In de eerste week van september
staat er een Feestweek in Gar
merwolde op het programma. Op
donderdag 7 september komt er
een 'bonte avond" in dorpshuis
'De Leeuw"; ter afsluiting is er
ruimte gemaakt voor een circa
twee uur durend Jazz en Blues
evenement. We nodigen alle mu
zikanten in Garmerwolde en wijde
omgeving uil om hieraan mee te
doen.
Om samen te kunnen oefenen en
een programma c.q speellijst sa
men te stellen, hebben we alvast
de volgende vier zondagmidda
gen inhet dorpshuisgereserveerd:
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6, 13 & 20 augustus en 3 septem
ber; telkens vanaf 15.00 uur. Het
is de bedoeling om gelijk op de
eerste middag het programma en
de bezetting vast te stellen.
Daarnaast willen we op zondag
middag 27 augustus om 16.00
uur een optreden verzorgen in de
NH kerk. Ter bestrijding van de
kosten kunnen we entree heffen
en eventueel in overleg met het
bestuur van de kerk tegen beta
ling koffie/thee/frislbier en wijn
verstrekken. Hopelijk is er vol
doende belangstelling om mee te
doen. Voor nadere informatie en!
of aanmelding kun je contact op-

nemen met Jan Havenga, tel. 050
542 15 21 : e-mail : havenga
account@kpn-officedsl.nl .

Gain pien meer
Aan elk dei aan Jenny docht het,
tiedens haar zaikte en verblief ien
"t zaikenhoes. ien de vórm van
blommen. koarten, appelsienen
en tillefoontjes en bezuikjes slim
bedankt. Dat dut 'n mens goud.

Jenny en Piet Huusman

Juni/Juli
Boerderij Bovenrijgerweg 19, The
singe; 20.00 uur (15, 16, 17. 22.
23, 29en 30 juni en 1en 6juli): De
Rijge speelt Hugo Claus. Reser
veren: 06-1 9200878 (tussen
18.00-20.00 uur).
zaterdag 1 juli
Thesinge; vanaf 14.00 uur; Zo
merfeest : spelletjes. quiz en dis
co.
maandag 10 juli
Buurhoes, Ten Boer; 20.00 uur:
Seniorenconcert door muziekver
eniging 'Volharding". Alle 50-plus
sers zijn van harte welkom; de
toegang is gratis.


