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GEO - Fe Groningen: Wat een feest!!!

Een groepsfoto van de spelers van heteetste elftal van GEO, Fe-Groningen en F-pupillen. Hel werd een geweldig voetbalfeest. (Foto: Henk Remerie)

Op woensdag 16 juli speelde het eerste elftal van GEO op het sportpark in Garmerwolde tegen de profvoetballers van Fe Groningen.
Wat onderdeel had moeten worden van een spetterende 60-jarige jubileumviering werd nu een magnifiek evenement op zich. Hoe het
met die viering is verlopen is bekend; naar verluidt worden de overige beoogde festiviteiten verschoven naar volgend jaar. Door de
perfecte voorbereiding en organisatie van het 'kernteam' en de vele vrijwilligers van GEO, de prima weersomstandigheden met als
gevolg een massaal toegestroomd publiek en de juiste instelling van zowel de profs als de amateurs tijdens en na de wedstrijd
mondde de opening van het nieuwe voetbalseizoen uit in een waar voetbalfeest. Verslag van een uniek en wellicht historisch moment
in onze dorpen.

Iedere zomer opent elke profvoet- zeer zware fys ieke trainingen,
balclub het seizoen met, naast oefenpotjes tegen amateurclubs.

Voor de topvoetballers biedt dit
een mooie gelegenheid lekker
warm te draaien tegen op veel
lager niveau acterende collega's.
Voor de amateurs is het een uit
gelezen mogelijkheid ooit eens te
gen de idolen te voetballen, die
men normaal alleen vanaf de tri
bune aanschouwt. Dit laatste is
zeker van toepassing voor de jon
gens van GEO 1, aangezien velen
een seizoenkaart van de Fe heb
ben. Bovendien is het voor met
name nog jongere voetballiefheb
bers dé kans de profs aan te ra
ken, met ze op de foto te gaan en
om handtekeningen te verzarne
len. En als dan zoveel mensen

(2300 betalende volgens GEO,
2500 volgens een dagblad, wel
3000 volgens een landelijk voet
balmagazine) op de wedstrijd af
komen, kan men wel spreken van
een ware happening voor de dor
pen Garmerwolde, Thesinge en
Ruischerbrug. Naast dat de G&T
Express haar lezers vindt in dit
gebied, is dit ook het voedingsge·
bied van de voetbalclub.

De wedstrijd
Voetbailechnisch gezien is er ui
teraard sprake van een zeer on
gelijke strijd. Trainer LeendertNie
borg van GEO sprak dan ook de
hoop uit voorde wedstrijd, dat de
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score niet tever bovende 0 -10uit
zou komen. Door goed verweer
van de GEO'ers en het niet al te
scherp afgestelde vizier van de
FC spitsen. alsmede prima GEO
keeperswerk en wellicht wat non
chalance bij de profs hielden de
mannen uit Garmerwolde en om
streken het op 0 - 8. Met als ge
volg zeer lovende woorden van
de trainer van De Trots van Het
Noorden, de zeer sympathieke
Ron Jans. Het was duidelijk te
merken, dat hij baalde, dat zijn
profs de score nietkonden uitbou
wen tot in de 'dubbele cijfers'. Zo
beet hij de naast hem staande

grensrechter toe, dat hij de vlag
wel weg kon gooien, na een afge
keurd buitenspeldoelpunt vanspits
Berry Powel. En praktisch voor
deel voor GEO bij deze eindstand
was, dat het elektronische Henk
Klunder-scorebord niet verder kan
tel len dan 9. Jammer overigens,
dat pas na vier minuten bedacht
werd, dat nog even op het knopje
moestworden gedrukt om het ding
in werking te stellen. Wellicht is
hier sprake van schattig amateu
risme. De goals werden gescoord
door Powel (3, loepzuivere hat
trick) , Berg (2),Lovre (2) en Mata
vz.

Complimenten van de FC
Zeer lovende woorden waren er
ook na afloop van de wedstrijd,
toen ten overstaan van alle leden,
vrijwilligers , sponsors en andere
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genodigden in een bomvolle kan
tine voorzitterWim Benneker werd
toegesproken door directeur
Hans Nijland van de FC. Laatst
genoemde roemde de perfecte
voorbereiding en organisatie, de
uitstekende instelling van iedere
betrokkene en het prima voetbal
veld. Door het plotselinge wegval
len van terreinknecht Albert Zwer
ver moest het speelklaar maken
van het veld doorwat minder des
kundig en ervaren GEO'ers ge
daan worden. Met name het aan
brengen van de belijning door Bert
Harms en Saskia van Bruggen,
diehiervooreen spoedcursus volg-

den, verdient een groot compli
ment. Nijland sprak zijn grote te
vredenheid uit en zette dit kracht
bij met de toezegging graag nog
eens in Garmerwolde te komen
voetballen. Als tastbare blijk van
waardering overhandigde hij een
mooie grote klok met inscriptie
aan de trotse en zichtbaar geroer
de Benneker.

Vele schouders eronder
Ook pen ningmeester Jacob
Arends kijkt met groot genoegen
op de dag terug. De grote op
komst zorgde voor een recette
waarvan hij vooraf alleen maar
durfde te dromen. Samen met de
inkomsten uit de catering, onder
bezielende leiding van Marlen
Ossentjuk en Johanna van Zan
ten, en de sponsoring maakt dit,
dat devereniging er ook in finan-

ciële zin zeer goed uitsprong.Com
plimenten zijn ook op z'n plaats
voor de 60 á 70 vrijwilligers, die
met elkaar de schouders eronder
zetten en met z'n allen de zaak
organiseerden in de besprekin
gen, flyers en posters verspreid 
den, artikelen voor diverse media
verzorgden, een brug bouwden,
hamburgers bakten en bier tap
ten, gastheren en -darnes waren
voor de VIP's, toezicht hielden in
mooie GEO jasjes, parkeerwacht
en verkeersbegeleider waren,
snoep verkochten, de kinderen

begeleidden, programmablaadjes
verkochten, als omroeper met de
auto door de omliggende dorpen
en wijken gingen, kaartjes ver
kochten en scheurden, enz. Om
even een indruk te geven van de
vele werkzaamheden omvoor een
uurtje of drie 'profclub' te zijn. En
ook diverse bedrijven in deornqe
ving droegen op hun manier een
steentjebij. Garmerwolde en GEO
hebben zich met de zusterdorpen
van hun beste kant laten zien.

Mooie momenten
De avond zelf verliep op rolletjes
en zonder noemenswaardige in
cidenten. En wat was het gewel
dig mooiom te zien, hoeieder met
volle teugen genoot van het eve-

nement op de16' , navolgend geïl
lustreerd met enkele situaties. De
ontroerende aanblik van de vele
geparkeerde auto's en fietsen en
de drommen mensen, die voor de
wedstrijd hun weg zoeken via het
land van de heer Van deBerg. De
prachtige opkomst van de spelers
geëscorteerd door F-pupillen,
compleet met vlaggenparade, line
up en 'Jump' van Van Halen, zoals
bij de wedstrijden in de Euroborg.
De stoere reacties van de jongens
vanGEO 1over het indemandek
king spelen tegen Marcus Berg en

Stel Nijland, het uitdelen van een
schouderduw aan Evgeny Le
vchenko ('Lev' voor intimi), het
(zeer incidentele) schieten op het
doel van Brian van Loo en het
seconden lang vasthouden van
de bal tussen drie FC spelers.
Ook de meda-aandacht van het
Dagblad vh Noorden, TV Noord,
Voetbal International en OOG TV
doet een GEO voetbalhart echt
even overslaan. De trotse kinde
ren, die vooraf aan de hand van
de grote mannen mee mochten

het veld op, of die ballenmeisjet
jongen mochten zijn en de kinde
ren,dienaafloopfanatiekop hand
tekeningenjacht gingen, ook voor
hen was het een onvergetelijke
dag. Buurman Hennie Havenga,



Georganiseerd door de Protestantse Gemeente Garmerwoldel
Thesinge
Alle programmaonderdelen vinden plaats in Thesinge

De Thaisner DörpsRun komt er aan!

Stoffer Havinga en
Menco vander Berg

bij. De kidsrun start ook voor het
Trefpunt en gaat dan via de Dijk
en de Kapelstraat terug naar het
Trefpunt.
Vanwege de runwordt Kerkstraat
volledig afgesloten tussen 15:00
en 18:30 uur en de Schutterlaan
tussen 17.00 en 18.00 uur. De
andere straten worden slechts
gedeeltelijk afgesloten.
Om er een zo gezellig mogelijke
namiddag van te maken, willen
we iedereen die langs het par
koers woont vragen aan te moedi
gen, vlaggen buiten te hangen,
muziek te maken etc.

Tot slot
Het belangrijkste:
Lijkt het je leukom mee telopen of
te wandelen, geef je dan op via
www.thesingerun.nl. Inschrijven
kan ook nog op dedag zelf tot een
half uur voor de start in het Tref·
punt. Speciaal voor de jeugd is er
om 15.00 uur een kidsrun.

Progrnmma startweek Thesinge

Vrijwilligers
Om het evenement te laten sla
gen, zijn zoals gezegd veel vrijwil
ligers nodig om te helpen met
opbouwen. bij de inschrijving. bij
het uitdelen van water. fruit of
medailles, als verkeersregelaar,
EHBO-er en tenslotte om te hel
pen bij het afbreken.
Lijkt het je leuk om (weer) mee te
doen, geef dit dan even aan bij
Stoffer Havinga of Menco van der
Berg .

Zaterdagmiddag 27 september klinkt om 17.00 uur het startschot
voor de tweede editie van de Thaisner DörpsRun. Dit betekent
niet alleen dat naar verwachting bijna 200 lopers van start zullen
gaan, maar dat ook 40 vrijwilligers aan het werk zijn.

Route
Gestart wordt voor het Trefpunt.
De 4 km is het bekende rondje
Klunder (met de klok mee). Bij de
4 mijl wordt vanuit het rondje Klun
der een doorsleek gemaakt naar
de Thesingerweg, waarna via de
Molenweg naar de finish voor het
Trefpunt gelopen wordt. Voor de
langste afstand is het eerste deel
het rondje van de 4 mijl, gevolgd
door een rondje Klunder. Deze
lopers komen in de Schutterlaan
en Lageweg dus tweemaal voor-

Siebolt Dijkema
(Foto's: Henk Remerie)

Op dvd
Kortom. Garmerwolde en ornqe
ving kan terug zien op een heel
mooi eigenlijk perfect verlopen
evenement. Wie dit terugkijken
later nog eens letterlijk wil doen,
kan zich melden voor de inteken
lijst indekantine om een door een
professioneel filmer vervaardigde
dvd aan teschaffen. En GEOkan.
nogmaals, trots zijn op zijn be
stuur, zeer actieve leden en ieder.
die betrokken was bij dit geweldi
ge (voetbal)feest.

leiding de welgemeende compl i
menten middelsstevige handdruk
ken van de Groningen staf.

die met jongeling Erik Kappetijn
de toegang tot de parkeerplaats
regelt en gedecideerd mensen
naar de juiste ingang stuurt en je
het gevoel geeft 'jongens. dit loopt
hartstikke goed'. Bea Stiksma, die
als kaartjesverkoopster oprecht
verbaasd is, dat mensen afdingen
op de prijs van 7,50 euro, maar
niet wijkt. Een greep uit de vele
machtig mooie momenten opdeze
zomeravond. En als het na 18
minuten nogsteeds0 - 0staat. en
het slechts 0 - 8 wordt, kan men
ook zeer tevreden zijn over de
voetbalcapaciteiten van de GEO
hoofdmacht. Hier en daarzag men
dan ook triomfantelijk in de lucht
gestoken handen bij het laatste
fluitsignaal van scheidsrechter
Wim Kiel. En kreeg deGEO-elltal-

. .. . - - - -. -. - - . ---- - -- -- - - - . , . - -- -- - - -- - - - . -.

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ
[J UITGEVERIJ

Donderdag 11 september
Van 18.00 uur tot 19.15 uur
Viswedstrijd voor de kinderen van de basisschool. Het wordt
natuurlijk zoals altijd een spannende wedstrijd wie de grootste vis
zal vangen! Plaats : in het Maar tussen klapke en til.
Vrijdag 12 september
Van 19.30 uur tot 0.00 uur
Filmkijken inTrefpunt met aansluitend disco voor de jeugd van de
middelbare school. Zorg dat je er helemaal klaar voor bent, dit
belooft een actieve avond te worden.
Zaterdag 13 september
Van 14.00 tot 16.30 uur
Speurtocht door het dorp Thesinge voor de kinderen van de
basisschool met aansluitend pannenkoeken eten in Trefpunt.
Verzamelen in Trefpunt.
Zondag 14 september
Startzondag. Om 10.00 uur start met koffie. Na de dienst, met
voorganger Ds. Dierner uit Bedum, een barbeque-Iunch tot onge
veer 14.30 uur.

• Rijksw eg 83
9791 AB Ten Boer
T (050 ) 3021715
F (050 ) 3021961
E info@blu emule.nl

ons werk!Uw uitstraling :
Het maakt niet uitwel ke kleur
of vorm uw voorkeu r heeft.
wij ma kenhet ontwerp
dat bij upastl

•
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Stage in Spanje
Aan het begin van het schooljaar kregen we te horen dat wij de
laatste periode ook de kans kregen om op buitenland stage te
gaan. Natuurlijk was iedereen in het begin heel enthousiast, maar
na een voorlichting die we halverwege het jaar kregen was het
enthousiasme bij velen van mijn klasgenoten alweer verdwenen.
Uiteindelijk bleven er uit onze klas nog vier over waarvan ik er dus
een was. We zouden voor een Engelse organisatie gaan werken
van Keycamp en Eurocamp. Ik ging werken voor Keycamp. Na veel
onduidelijkheid bleek uiteindelijk dat wij onze buitenlandstage in
Spanje zouden gaan volbrengen.
Na een aantal trainingsdagen op het Alfa College, waar ook de
andere buitenlandgangers uit het noorden waren, was het op 3D
april zo ver. Nog drie trainingsdagen in Hoeven, waar we nog beter
werden voorbereid op de komende 11 week in het buitenland. En
toen op weg naar Spanje. Marco met schoonmaakspullen op weg naar een mobile home. (Foto:

Koos van deBelt)
Buitenland kwamen al zo'n 25 man. De eer-
Op zaterdagochtend kregen we ste dagen moest je elke dag twee dag begon om 9 uur. bij onze kei beginnen met lucifers. wc pa-
te horen dat we die middag al mobile homes schoonmaken; dit receptie kreeg je dan te horen pier, schoonmaakmiddel. boeken,
zouden vertrekken. We zouden was enorm rotwerk omdat deze welke mobile homes je die dag kinderspeelgoed. enz.
met z'n zessen met de auto naar de hele winterniet zijn gebruikt en moest schoonmaken. De eerste Gelukkig was schoonmaken niet
Roosendaal gebracht worden en dus echt heel smerig zijn. Na een weken wasdit niet echt heel zwaar het enige wat ik moestdoen. Op de
van daaruit met de trein naar Ant- kleine week waren de meeste omdat het nog niet echt druk was receptiemoet natuurlijkook iemand
werpen. waar we moesten over- mensen naar hun eigen camping en jedus vaak mobile homes aan aanwezig zijn om de mensen die
stappen naar Brussel. Vanaf hier verhuisd. Uiteindelijk bleven al· het schoonmaken was voor de aankomen te ontvangen en naar
zoudenwe met de bus naar Char- leen de mensen van Keycamp en volgende dag. Na een aantal we- hun mobile home te brengen en
leroi gaan om hier op het vliegtuig Eurocamp over. dieopdeze carn- ken kon je echt merken dat het watuitleg te geven. Ook konden de
te stappen. Na een chaotische ping zouden gaan werken. Het drukker werd en moest je vaak mensen altijd naar onze receptie
reis kwamen we uiteindelijk tegen Keycampteam, waarin ik dus zat. ook mobile homes schoonmaken komen met problemen als: gasfles
10 uur aan op het vliegveld van bestond verder uit twee Schotten voor die dag zelf. Omdat de men- leeg. licht kapot, wcspoelt niet door,
Girona. Hier werden we opge- en drie Engelsen. Dit bleek toch sen er officeel om 3 uur in mach- last van ongedierte. of wat dan
wacht door de area manager van erg lastig te zijn als enige Neder- ten zat er dus wel wat tijdsdruk ook. Daarom waren er receptie
de Costa Brava. die bracht ons lander. Helemaal. omdat we geen achter. De laatste drie weken van diensten van 9 tot 12, 3 tot 5. 5 tot
met deauto naardedichtstbijzijn· echt team vormden, wat wel erg mijn stageperiode was het hoog- S en dan had je ook nog avond
de camping. belangrijk is. Na een aantal dagen seizoen begonnen en werd het EGO. Dit hieldindat je na 8 uur tot

hieldik dit niet langer vol; gelukkig echt druk op de camping. Nu de volgende morgen de telefoon
Twee dagen na onze aankomst in kon ik overgeplaatst worden naar moesten we vaak mobile homes kreeg en als er dan nieuwe men-
Spanje werden we naar de cam- een camping met wat meer Ne- gaan schoonmaken waar tot 10 sen aankwamen, werd jeopgebeld
ping gebracht waar ik de komen- derianders. Op deze camping zat uur in de ochtend nog mensen in doordebewaking enmoest jedeze
de 11 week zou gaan werken. Dit een klasgenoot. die ook voor Key- zaten en om 3 uur alweer nieuwe mensen naar hun mobile home
was de eerste weken ook een camp werkIe. Verder zaten erook mensen inkwamen. Die laatste brengen. Omdat de mensen ook
soort centraal punt van waaruit nog drie Nederlanders die voor weken waren dus erg druk. Door- gewoon 's nachts konden komen,
iedereen in de loop der weken Eurocamp werkten, maar hun dat de mensen ervoor betaalden kon jedus ook jebed worden uitge-
naar z'n eigen camping zou wor- slaaptenten stonden in hetzelfde om hun mobile home zo achter te beidom deze mensendan maarte
den gebracht. Op de camping za- gebied als waar de Keycamp ten- laten als ze zelf wilden. kom je helpen. Want ja. klant is koning.
ten op het moment dat wij eraan- ten stonden. Hier heb ik nog ne- echt de smerigste dingen tegen

gen hele leuke weken gehad. Niet en duurt de schoonmaak een stuk Na 11 week zat het er dus op. Ik
alleen omdat er meer Nederlan- langer. Vooral die paar leren die heb dit beschouwd als een hele

'1Gfoninger la nd schap OP z'n troost ders waren en je dus op z'n tijd we hebbengehad warenecht vies. goeie ervaring omdat je 11 weken

Gerard Kingma ook wel gewoon Nederlands kon Maar er zijn ook wel voordelen. werkt met een internationale
praten. maar ook omdat het hier Omdat de meeste mensen met groep. Omdat het een Engelse

re is- en na tuurfatograf ie
wél echt een team was. het vliegtuigkomen en dus weinig organisatie is, was de voertaal

Geel een afdruk cadea u -
bijzonders mee kunnen nemen. dus ook Engels. En als je 11 we-

Het werk werden er soms koelkasten vol kenvoornamelijkEngelspraat, leer
Ofigineel en persoonlijk.!

Ik werktedus voor Keycamp; ditis met eten achter gelaten wat ons jedaar dus ook heel veel van. Ook
Bezoek de 'N€bslfe voor het botste een organisatie die door heel Eu- dus erg goed uitkwam. Zo ben ik van het omgaan met de mensen
nieu'Ns over workshops en exposities ropa op campings mobile homes in de laatste drie weken bijna niet die met hun problemen bij je ko-

Havenstraal 5 - 9797 Pl Thesinge en tenten verhuurt. Ik werkte in meer naar de winkel geweest, men, leer je erg veel.
W"MY.kmgmo,nu een team dat bestond uit Erich omdat ikgewoon kon leven van al

gerord @kJngma .nu (een Ier), Ryan (een Engelsman), dat eten, wat de mensen achter- Tip: Vraag de volgende keer als uoso 30238 13 Frank (een klasgenoot) en Kat. lieten. Het was trouwens niet al- in een huisje van Keycamp ver-... .
onze Site Manager. Zij was onze leen eten dat werd achtergelaten. blijft wel even of alles niet met
baas en controleerde de schoon- AIswe met z'n allen alles hadden hetzelfde doekje is schoonge-
gemaakte huisjes, maakte de opgespaardwatallemaalwerd ach- maakt.
werkroosters en was er om ons te tergelaten. konden we aan het
helpen waar dat nodig was. De einde van deperiode wel eenwin- Marco vandeBelt
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De witgoed
elektro specialist.

Reparatie van allemerken
wasautomaten en drogers,

koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

Rioo/service
VAATSTRA B. "-

riool ontstopping
riool reiniging
camera-inspectie

riool inventarisatie
complete aanleg
service en onderhoud
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Smit

LEVERANCIER CiROOTKEVKEN EN HOREC AVerb indingsweg 19
9781 DA Bedum
T (050) 301 2832
F (050) 301 0625
Evaatstra @vaatstra.nl
I www.vaatstra.nl

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

Telefoon:
Fax
Email

050 - 5496150
050 - 54961 51
info@vishandelsmit.nl

NIJDAM
HOUTMARKT

NIJDAM
KEUKENS & VLOEREN

NIJDAM
WOONWINKEL
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Fietsvakantie van Maastricht
naar Avignan
De groene weg naar de Middellandse Zee

Op maandag 26 mei vertrokken we om 8.30 uur naar het station
Groningen om daar de trein naar Maastricht te pakken. De fietsen
zwaar beladen met tentje en slaapzakken, klein brandertje, een
piepklein pannetje om water voor de koffie te koken, een opvouw
baar koffiefilter, reserve fietsbanden en gereedschap, EHBO
spullen en dan ook nog een enkel kledingstuk. Het eerste opont
houd was er direct al omdat Joline, zoals iedere dag, zonder
fietshelm van huis was vertrokken, terwijl wij speciaal voor deze
tocht een helm hadden gekocht en ook hadden afgesproken dat
we hem altijd zouden dragen. Het was wel even wennen, maar al
gauw gaf de helm ons een gevoel van (schijn)veiligheid, en
zonder voelde zelfs "naakt".

De aankomst bij de Rhone, met op de achtergrond Avignon en het
Pa/ais des Papes.

Hierna, we zitten dan ter hoogte
van Nancy, is het landschap meer
glooiend, een heel stuk door het
dal van de Saone, en overal nau
welijks toeristen ; heerlijk !!!En dan
komen we in de Jura: we nemen
de uitlopers, maar het terrein is
geaccidenteerd. Nadat we tus
sen de middag nog van een
prachtig en zonnig uitzicht heb
ben genoten en een heerlijke
lunch naar binnen hebben gesla·
gen, begint het te miezeren. Wel
de jassen aan, maar verder zal
het wel meevallen. Nou niet dus:
binnen een kwartierzijnwedoor
weekt en het blijft 36 uur achter
elkaar hozen. Een nacht in een
soort mobile home op een cam
ping, en de volgende nacht in
een oud hotel waar een wasrek
op degang wordt gezet zodat we
alles (zelfs ons geld is nat) kun
nen drogen, en de volgende dag
rijden we de Jura uit. Het moet
een mooie streek zijn; wel heerlij
ke afdalingen gehad, maar door
al het water in onze ogen weinig
van het landschapgezien. En dan
zijn we al ter hoogte van Lyon,
steken de Rhöne over. Ook hier
druk verkeer, hardrijdende en
toeterende automobilisten, ein
deloze industriegebieden met
grote winkelketens. We hebben
• 850 km achter de rug. nog een
week om Avignon te bereiken ;
weinig pech. 1 x lekke band, 1x
gebroken spaak en een voordra
ger gebroken. maar die doet het
met een provisorische reparatie
nog steeds prima.
We komen door Hauterives, het
dorp met het 'Palais Idéal" van
de postbode Cheval: van 1890
tot 1923bouwde hij (van zijn 55'"
tot zijn 88"' ) een grillig paleis van
12 bij 26 meter en 8 à la meter
hoog. Terwijl hij brieven bszorq
de, verzamelde hij allerlei stenen

een autoweg in de buurt en gelijk
is het veel drukker, de auto's ra
zen langs ons, we raken er geïrri·
teerd van en willen er zo snel
mogelijk uit. Niets kopje koffie of
ijsje, gillend gek. Gelukkig komen
weweer op een kleine weg zodat
we na een forse klimeen camping
aan de Sûre bereiken, waar het
ook lang, veel en hard geregend
heeft. De camping staat voor een
deel onder water, maar voor ons
kleine tentje is er nog een droge
richel. Dagvier komen we door de
stad Luxemburg, steeds langs de
oostelijke oever van de rivier de
Alzette; de route voert door de
oude stad - een aanrader, nooit
geweten dat het daar zo mooi is!
En 's avonds op de grens met
Frankrijk. 255 km van Maastricht,
hebben we het zwaarste stuk ach
ter de rug. Denken we.

Dan volgen er twee dagen door
Noord-Frankrijk, uitgestrekte land
bouwgebieden, later langs onze
eerste kerncentrale, langs oevers
van rivieren en kanalen met spe
ciale fietspadenwaarheel wat wiel
renners gebruik van maken. Ie
dereen is erg aardig: als we even
staan te kijken, stopt er gelijk ie
mand om te vragen of we de weg
kwijt zijn, of hij kan helpen. Nog
meer uitgestrektheid, geen cam
pings, geen hotels, geen B&B's,
wel behoorlijk heuvelachtig met
warm weer. Na 11 0 km op één
dag zijn we kapot, maken een
omweg naar een hotel met een
blijkbaar gerenommeerd restau
rant. maar we zijn aanvankelijk te
moe en te misselijk om te eten.
Toch maar iets eten; we bestellen
asperges, krijgen een heerlijke
amuse engenietenvervolgensvan
dewijn. de asperges, een heerlijk
dessert en koffie met bonbons en
slapen daarna prima.

Wat vaststond was onze vertrek
datum uit Thesinge en de datum
van de trein drie weken later. De
afstand volgens de beschrijving
was ongeveer 1250 km; we had
den het idee dat wena 4-5 dagen
fietsen een rustdag zouden (moe
ten) houden en dat we in het
begin in de Ardennen per dag
ongeveer 65 km zouden kunnen
fietsen en daarna 80-90 km. maar
of dat reëel zou zijn wisten we
niet en pech kun je ook krijgen.

een hele hoge en smalle opstap
maken en dat viel absoluut niet
mee met zo'n loodzware fiets.
Dus toen we dit jaar weer kozen
voor de fiets, dachten we: "Waar
is het mooi naar toe fietsen, wat
kost weinig reistijd en hoe kun
nen we makkelijk weer terugko
men?" En vanuit Avignon kan je
in één ruk met de autoslaaptrein
terug ; op zaterdagavond om 19
uur vertrek en de volgende mor
gen om 8 uur aankomst in 's Her
togenbosch.

De tocht
De Ardennen, steil en dus zwaar,
steeds weer stijgen en dan een
korte supersnelleafdaling om ver
volgens weer te stijgen. De uit
zichten waren prachtig en weids.
De tweede nacht kamperen langs
de Ourthe, die door de zeer lang
durige en zeer heftige regenval
met onweer 's morgens zogeste
gen was dat we nog net droge
voeten hielden, in tegenstel ling
totonze naaste buurman die met
tent en al over het veld dreef.
Overallemaal zeer landelijkeweg·
getjes met weinig tot geen auto
verkeer komen we Luxemburg
binnen en dan komen we bij de
eerste grotere industrieplaats met

Het is geen bewegwijzerde rou
te, maar deroutebeschrijving met
kaartenisduidelijk. De route gaat
zo veel mogelijk over secundaire
wegen, D·weggetjes of fietspa
den (er komen er steeds meer in
Frankrijk). Er staan beschrijvin
gen in van de omgeving, wat
historie, campings, beschrijvin
gen van en toeristische tips over
stadjes en overnachtingsadres·
sen tot 5 km van de route. Deze
bleken helaas nogal eens niet
meer te bestaan; het noorden
van Frankrijk loopt geheel leeg,
lijkt het wel. We zijn alleen ten
oosten van Lyon verkeerd gere- '
den omdat daar nieuwe woon
wijken en wegen met rotondes
zijn gekomen, waardoor er veel
veranderd is.

Daar we al vaak hele stukken
tussen hier en Noord·Limburg
hebben gefietst, leek het ons het
beste om in Maastricht de tocht
op te pakken. Verstandig als we
zijn, zijn we niet gelijk die maan
dag nog op de fiets gesprongen
voor de eerste etappe, want on
geveer la km buiten Maastricht
beginnen de Ardennen in alle
hevigheid en datis toch wel even
wennen. Dus gewoon genieten
van de stad, wat rondkijken, hap
je eten op een terras (toen kon
het nog) en op tijd naar bed.

Vanhuis uit zijnwe eigenlijk wan
delaars, maar twee jaar geleden
hebben we eenweekinast-Fries'
land gefietst endat beviel zo goed
dat we vorig jaar met veel plezier
naar de Bodensee zijn gereden.
Maar om met de trein terug te
komen, moesten we toen zes
keer overstappen; en om in die
Duitse treinen te komen, moet je
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Een mooie p/aaljeshoutzwam in de tuin van Mevrouw de Vries aan de
Dorpsweg in Garmerwolde. (Foto: Bouchien Floks/ra)

Vragen, vragen, vragen. Het kan
natuurlijk ook zijn dat Nico Groot
holf tijdelijk zand te veel heeft en
een deal met Goense heeft geslo
ten .

Wat is het mysterie achter deze
Bruine Bulten? Waar komen ze
vandaan, waar gaan ze heen?
Van wie is het zand? Waarom
wordt het hier geparkeerd? Wat
zijn de belangen? Wat voor ragfijn
spel wordt hier gespeeld? Zijnhier
internationale bendes actief? Wie
zit er achter dit illegale nachtelijke
vervoer? Zijn erdrugs in het spel?
Zijn er ook al gesloten Roemeen·
se en Bulgaarse vrachtwagens
gesignaleerd? Nog niet zo lang
geleden opereerde er in onze
dorpen een internationale drugs
bende die overal, zelfs achter in
onze tuinen , hortensiaknoppen
afbrak en verwerkte tot verdoven
de of hallucinerende drugs. Is er
een verband?

Fredje Bouma

Bruine Bergen

Tegenwoordig zie je tussen onze
dorpen regelmatig enorme bulten
zand liggen, zoals op de hoek van
Lutjewolde of naast het kerkhof
van St. Annen. Maar de grootste
en geheimzinnigste bulten bevin
den zich naast en tegenover de
boerderij van Goense. En die bul
ten zand zijn op zich niet zo raar,
maar wat verwondering wekt is
het gedrag van die bulten. Even
plotseling als ze komen - corn
pleet met vrachtwagens, kiepkar
ren en shovels - zijn ze ook weer
geheel of gedeeltelijk verdwenen.
Soms, zoals op het moment dat
dit stukje wordt geschreven. blijft
er niet veel meer over dan een
hoopje zand en een paar rijplaten.
Laatst liep ereen rijspoordiep het
land in, waarvan de afdrukken nog
te zien zijn.

Eerder werd in deze kolommen
melding gemaakt van geheim
zinnige bergen die 's nachts
plotseling op landbouwperce
len werden gedumpt. Dat bleek
later poep te zijn, nertsenstront
die als mest wordt gebruikt,
goedkoop is en het milieu nau
welijks belast. Maar wat ligt er
tegenwoordig allemaal langs
onze wegen opgestapeld?

Joline Bosmans en Renee Bremer

Op zondagmiddag weer van Gro
ningen naar Thesinge fietsen,
over het Boer Goensepad met in
de lucht veel vogels, het rijpende
koren om ons heen, mooi weer,
een lekker briesje, weids uitzicht
en heel vertrouwd. Plannen ma
kend om regelmatig in de omge
ving te gaan fietsen. De volgende
dag. als Joline naar het werk wi l
gaan. heeft ze een lekke band en
de dag daarna weer, dus de re
serveband er maar omheen ge
daan. Die was dus toch niet voor
niks aangeschaft!!!

De herfst is vroeg dit jaar

Vakantietijd: thuis meehelpen tijd
Zoals bij de familie Oosterhof in Garmerwolde bij het maken van een
damhek en bij de familie Van Beesten in Thesinge lekker in een
waadbroek/overall in desloot staan en onkruid uit de heg halen. Lekker
koel, maar ook best wel een beetje spannend: je weet maar nooit of er
wat uitvliegt of -zwemt ... (Tekst en foto's: Sieb-Klaas Iwema)

vol met klaprozen en korenbloe
men, orchideeën, koo lzaad, en
vogels als leeuweriken, nachte
galen, zwaluwen, wielewalen en
roo fvogels. De leuke plaatsjes
waren er ten zu iden van Lyon
volop; genoten!
En het weer: we hadden beter
thuis kunnen blijven. De eerste 14
dagen elke dag minimaal 1 zeer
fikse (onweers}bui, in de Jura
(waar het volgens iedereen 24
uur per dag, 7 dagen in de week
regent) 2 dagen constant regen,
terwijl het hier in Groningen - of
eigenlijk in heel Noord-Nederland
- prachtig weer was.

.V/(// /{/"'·/II I" ()()/'j":'/j:..

voor afspraken :
050-5424948

l idAt1bos en Prov oer Gediplomeerd peneur e
\l ootve rzorging diabet ICi

Sloep 37
9732 CB Groningen

En wat zoek je op de fiets?
Mooie natuur, leuke plaatsjes en
mooi weer.
Wat zoek je in Frankrijk? Mooie
natuur, leuke plaatsjes en mooi
weer.
Nou, die mooie natuur hebben we
gezien: heel veel bloeiende (soms
heel bedwelmend) brem, velden

en hout. Hij sloeg deze onderweg
op en kwam ze 's avonds met een
kruiwagen halen, Ongelofelijk om
te zien wat hij allemaal voor versie
ringen maakte van beesten, zu i
len, kamers die hij nooit in het echt
gezien had, maar waar hij over
droomde en fantaseerde. Qua stijl
was deze eenvoudige postbode
een voorloper van Gaudi.
Vervolgens een mooi landschap,
echt al zuidelijk, langs devoet van
de Vercors; flink klimmend, hoe
wel niet steil (maar ook weer heel
fijn dalen, met ruim 40 km per uur
van de berg af zoeven is fantas
tischI), Er komen leuke,oude Fran
se dorpjes, waar het heerlijk toe
ven is voor een kop kolfie of een
glaasje wijn, We halen het eind
punt makkelijk, en omdat het weer
matig was hebben we geen rust
dagen ingelast. We krijgen geen
pech meer, wel flinke mistral wind
tegen (hangen in de wind) en op
donderdag aan het eind van de
morgen bereiken we Avignon ,
bijna 1300 km van Maastricht in
17 dagen in een rustig tempo.
Door de stad banjeren, terrasje
pakken, toeristje spelen, lekker
eten en drinken. De volgende dag
doen we nog een dagtochtje van
70 km en dan op zaterdag uitsla
pen, spullen schoonmaken ofweg
gooien, alles handig inpakken en
rustig naar de trein rijden en ho
pen dat we geen lekke band krij
gen, want de wegen en de ber
men van Avignon liggen vol glas.
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Henk Vliem

middelseen artikeltje in de G &T,
en zo mogelijk ook in beeld en
geluid. Verder zijn wevan plan om
al deze informatie op internet te
zetten en tenslotte willen we dit
alles in een boekje opnemen. Ten
minste, als er voor dit laatste vol
doende belangstelling is.
In de komende herfst denken we
hiermee te starten.

Dorpsgezicht Garmerwolde. Rechts op de voorgrond bakkerij Boe
mendaal (later Terpstra) en op de achtergrond o.a. Café de Unie. (Foto
verstrektdoor René Terpstral

En wat heb 'ik' erdan aan, vraagt
u zich nu vast af? Wel, de bedoe
ling is om de resultaten van elk
interview goed vast te leggen. In
ieder gevalop papier, bijvoorbeeld

gewijs in Dorpshuis de Leeuw, zo
stellen we ons voor. En we heb
ben natuurlijk ook al een schat
aan informatie die in de loop van
ruim dertig jaar in de Garmer &
Thesinger Express is opgetekend.

Sparen in Thesinge
Monumentendag

seintje. Hetzelfde geldt natuurlijk
voor oude krantenknipsels en der
gelijke. En met 'oud' bedoelen we
ongeveer dertig jaar en ouder.
Ook mag u ons tippen over een
'mooi' verhaal of 'interessant' per
soon. Elke informatie is in feite
welkom. We maken dan vervol
gens een afspraak met u om een
kopie van zo'n foto of kranten
knipsel te komen maken.
Daarnaast zullen we als commis
sie natuurli jk ook zelf dorpsgeno
ten gaan benaderen voor een in
terview. Dat kan zowel op indivi
duele basis gebeuren als groeps·

De open Monumentendagen van dit jaar vallen op 13 en 14 september
en staan in het teken van sporen. Sporen van het verleden zijn overal
wel te vinden en wij hebben dit thema vertaald in een tentoonstelling
over het Thesinge van vroeger. Wij laten u in de Kloosterkerk fotoma
teriaal zien uit het verleden. Soms kunt u aan de hand van vroegere

Mo lenweg 27 foto's, de oude en de nieuwe situatie met elkaar vergelijken. In totaal
9797 PS Th es lnge hebben wij ruim honderd foto's geselecteerd. Ook is er oud film

materiaal te bekijken.
De kerk is beide dagen geopend van 10.00 • 17.00 uur
De zaterdagmiddag biedt nog iets extra's, want dan zal het vocaal
ensemble Sequens een paar keer voor u optreden. Wij hopen op veel
belangstelling.

Deplaatselijke commissie vande Stichting Oude Groninger Kerken, Thesinge;
www .jelle vanderveen .n l PietHuisman. Kor van Zanten. HatlaSmit en PlucPlaalsman

H E R M A N RI D D E R IN G

06 54638 5 9 0

T O N N Y G UIK E M A
0 6 5 4 9 4 4 0 0 4

I tl ro~' (ir.l.tj"L'rm .l.lk .nl

P ROFESS:ONEEL VERHUUR VAN:

P OFFERTJESKRAMEN. N OSTALGISCHE CARROUSELS . D RAAIORGELS.

O LIEBOLLENKRAMEN. S UIKERSPIN. K INDER·ZWEEFMOLEN.

D RAAIMOLENS. Kop VAN JUT VOOR KINDEREN. P ARTYTENTE .

N OOOSTROOM AGGREGATEN.

Even een korte introductie: wij, dat zijn de zeven leden van de
Historische Commissie Garmerwolde (Bart Boosman, Herman
Huiskes, Lieske Mandema, Hillie Ramaker, Maarten Strik, Henk
Vliem en Mieke Welling). Deze commissie is dit voorjaar door
Dorpsbelangen ingesteld. De commissie heeft als taak gekregen
om verhalen en ervaringen van 'oude' Garmerwolders vast te
leggen op papier en zo mogelijk in beeld en geluid.

Te denken valt aan een rits van
onderwerpen zoals: waar is hij/zij
geboren, waar zat hij of zij op
school, wat deed hij (de ouders,
grootouders) voor de kost. waar
woonden ze, hoe zag Garmerwol
de er toen uit, enzovoort.
Om datvoorelkaartekrijgen isuw
hulp onontbeerli jk.
Als u oude foto's van huizen, ge
bouwen, voertuigen of gewone
(dagelijkse)ingen in of rond Gar
merwolde heeft, of foto's van be
langrijke gebeurtenissen zoalseen
feestelijke opening van het een of
ander, geef ons dan even een

Histarische Cammissie zaekt
fata's en verhalen
Wie kan/ wil onshelpen?
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Oames & Herenkapper
zonder afspraakl

_........
DlJlSDAGTfM ftUDAG:0L45 · 11..45 VUIl

ZATDU1A6:CII.JllI -UM VUl--
Lindenstraat 1 • Ten Boer

Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie

Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

VERSTOPPING?
Alarmfelefoon

0505421890
24 uurs-dienst
• RIoolontstoppen
• Aanleg en reparatie
• T.V.-inspectie
• Gevelreiniging
• Impregneringen

pllt KUIL
'i'41?,tfl':lff l î 4i1'Jt9J

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

G.N. Schuttcrlaa n 28

9797 PCTHESINGE

Telef oon OSO - 30 219b7

Fax 050 - 3 0 21574

AGRISHOP
divers in groenten & frui t

Directe boerderijverkoop
• groenten & fru it

• aartlappelen ~
• scharreleieren

• vlees
• boerenzuivel
• salades & rauwkost

• brood
Dorpsweg 1Garmerwolde

Tel. (050) 4042921/5 41 8462
Fax (050)4042922

Goed engezondvandeboerengrond

REINDER
vld VEEN

Voor bedrijven en parlicul ler
handel in :
• Pallet- en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen

" • Enz. •
~ • "Top way" prof. aluminium

steigers, trappen en ladders

Nijverheidsweg 6 Ten Boer
Telefoon OSO· 3024833
B.g.g. 050 ·30 22689
Fax 050- 3024834
Mobiel 06·51581046

Installatiebed rijf
THESINGE V.O.t.
Verbindingsweg 17a
9781 DA Bedum
T(OSO) 3024536
F (050) 3024693

• Elektra. Gas • Water. e.v.• Zink. Dakbedekking

M. R itsema - Bedum - T (050) 3010735
K . v.d. Veen - Kolham - T (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

terk in senioren fauteuils

;-1 1

~I
'~\

1=09 SLAGTE - ~
WONINGINRICHTING SINDS1932

Bij ons een grote keus
uit diverse modellen!
Ook fauteuils met opstaphulp.

Stads weg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

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

RITSEMA
Sierbestrating

Showterras 3000 m-
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Groeljes, Sieb-Klaas Iwema

Nog even en men kan met de kano de Geweide bevaren. (Foto: Sieb
Klaas Iwema)

Stefan Kleinljes. (Foto: Myla Uitham)

borstvoeding stimuleert. In het
boek vind je ookveel tips over de
combinatie zeil voeden en wer
ken. Het boek bevat een uniek
kraamlogboek en veel praktische
tips. De mooie foto's verduidelij
ken de tekst.

Kinderdiëtist Stefan Kleintjes uit Thesinge kreeg in 2006 de
borstvoedingsprijs. Hieraan hebben we in de G&T, in een hoofd·
artikel, aandacht besteed. Hij is al auteur van een kindervee
dingsboek: 'Eten voor kleintjes, van borst tot boterham'.

Nieuw Nederlands handboek
over borstvoeding

• •Weer een spa verder .
Op 13 augustus 2008 was het druk op en aan de Geweideweg. Wat
bleek? Ze hadden de duikers voor de dammen bij Piet van Zanten en
Flip van 't Riet gebracht. Na wat wachten op de telescoopkraan kon
men de vrachtwagen halverwege de middag lossen en - na een
koffiepauze van Vera - de ronde duikers in de Geweide leggen, Zoiets
moet wel waterpas en daar zorgde Johan Havenga voor, onder het
toeziend (waterpas)oog van de Dorpsbelangen voorzitter. De bedoe
ling is dat de voor- en achterzijde dichtgemaakt worden, zodat degrond
en hetzand niet wegspoelen. Het zichtbare deel wordt gemetseld. Nog
even en men kan met de kano de Geweide bevaren. Want 'scheuveln
zei nait goan, t vrust er toch nait in'.

Truus Top

Op zaterdag 13 en zondag 14 september vindtvoordeachtste maal
in de dertiende eeuwse kerk van Garmerwolde de jaarlijkse foto
expositie plaats. Er zijn dit jaar niet alleen foto's te bewonderen,
maar ook heeft de kunstschilder Carel Hazeveld enkele schilder
werken, die vanaf foto's zijn overgenomen, tentoongesteld.

VAN ENGEL5E TEK5TEN

LANDBOUW
MECHANISATIEBEDRIJF

~udman

Thesinge
•Verkoop, verhuur en

reparatie van Tuin- en
Landbouwmachines
'Onderhoud van uw

machine en tractorpark

G.N.Schutterlaan10
OSO • 3021321

www.NEEDSER.NL
NATIVE-ENGLI SH EDITING SERVICE
LUDDE5TRAAT 7, 9797 PMTHE51NGE

REDIGEREN

Jan van derWoude
Tel. 061215482 5

Ulgeweg 12
9798TG Germerwolde

info@hoveniersbedrijfvanderwoude.nl
www.hO\leniersbedrijfvanderwoude.nlAuke G. Kuipers

pend door de bij ons allen beken
de Okkie Smit van RTV Noord, De
medewerkende fotografen zijn
Cheryl Hawkins, Janet Jansen,
Paula Dunne, Henk Tuinema, Jan
Noordhof, Gerrit ter Veer, JanKnot
en AukeG. Kuipers. Samen zullen
de exposanten een 40-tal foto
werken aan de wand hangen, die
allen te maken hebben met het
gebruik van licht. De expositie
draagt dan ook het thema "Schil
deren met Licht".
Ook is de Kerk Garmerwolde tij
dens de Monumentendagen op
13 en 14 september aanstaande
voor alle bezoekers opengesteld.

Op vri jdag 12 septemberom19.30
uur zal de expositie worden geo-

10



AI sinds 1964 uw betrouwbare specialist innieuwbouw, verbouw, uitbreiding en onderhoud
'~d ~- ,t:;\'.
~ Bouwend Nederland ,;,~;

hoofd aa nne me r ... .. '. n...." ~~.h ." ....._.n ln". o. d'"I.." te A

OudeRi jksweg 11 - 9798 PAGARMERWOLDE
T. (050) 541 65 01 - F. (050) 541 92 68 - www.hovengo.com -i nfo@hovengo.com

Bovag-lid - OH. SUZUKI dealer

:f . Blo e m bi n,d e r ij

~"t LUftne
Hoofdweg 70 •~ 96 17 Al Herkstede ë

\~. Te l.: 0 50 · 404079 1 .

'( : .. " '~' i.-" Fax 050 · 4040859 •

' -9~5J' e-(. iI\Ji5e-e-r~ i n. ",,!l e- ~["e-ft\.mwe-rk.en.

Nellian Dijkema
Uitvaartverzorging
Bovenrijgerweg 19
9797 TD Thesinge
050 -3021731

www.nellian.nl

i - fo rmc t .e en vormgev ng rondom de dood:Schoo lholm 3, Gro ningen
.......... . .. .. .... , . .' .

Rijksweg 15
Garmerwolde
(050) 3021624

Schoenmakeri]
Sleutels'ërvice

• -;. -' , I,

MidCieljans
Kajuit 322A
Lewenborg
Groningen

Tel.: 050-5410286

JOOP NOORDHOf

Voor motor, bromfiets
of flets naar

MOTOR HANDEL

JOOP NOORDHOf

Alle merken onderdelen
en accessoires leverbaar
Prima service en reparatie

VOOR AL UW
LOON- EN GRAAF

WERKZAAMHEDEN

Loonbedrijf
N•••r ..tttl.ttft
Lageweg 22Garmerwolde

(050) 542 1535

zoals: sootonaemou ä.
MaaikoNen, Klepeimaaien.
Groot pak persen, Grondtranspon,
Mest verspreidenen
Sleufkouter bemesten.

Dorpshuis

"D E LEEUW"
Voor: Bruiloften

f eesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde 050 • 5416244

Gediplomeerd
schoenhersteller

Het is tijd voor de Rabobank.

Rabobank

Mooie brillenglazen bestaan niet,

mooie ogen wel.

• de nie uwste ge neraties glazen _ su perlic h t en ultradun

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen

Win!;!elcentrum Lewen borg
Ka juit 28 1 - 9733 CV Groningen

Te le fo o n/ f a x (0 50) 5490549
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Agenda
Zaterdag 30 augustus
Thesinge: Vanaf 9.00 uur; opha
len oud papier
Zaterdag 30 augusuts
Trefpunt Thesinge; aanvang 20.00
uur: Trefpunt feest .
Elke eerste zaterdag van de
maand:
t Jopje Thesinge; geopend van
16.00 -19.00 uur.
Elke zaterdag (behalve de eerste
zaterdag van de maand)
Trefpunt Thesinge: Dorpsborrel
van 16.00 tot 18.30 uur.
Elke eerste zondag
van de maand
KAT, Open atelierroute Ten Boer;
13.00 - 17.00 uur.
Zie voor uitgebreide routebeschrij
ving www.stichtingkat.nl.lnfo: An
neke Heidema, tel. 050-302 14 88
1302 2250.
Dinsdag 9 september
Dorpshuis de Leeuw, Garmerwol
de; 20.00 uur: Klaverjassen bij "de
Soos". Nieuwe leden zijn van har
te welkom.
Donderdag 11 t/m zondag 14
september
Startweek Thesinge.
Vrijdag 12 september
Kerk Garmerwolde; 19.30 uur:
Opening Foto-expositie door Ok
kie Smit
Zaterdag 13 en zondag 14 sep
tember
• Open Monumentendag
• Kerk Garmerwolde: Foto-expo
sitie, met als thema "Schilderen
met Licht"
Woensdag 17 september
Dorpshuis de Leeuw, Garmerwol
de; 19.45 uur: Trine Apart, met
kleurenanalyse en kleding. (NBvP)
Zaterdag 20 september
Trefpunt Thesinge; aanvang 9.00
uur: Nationale 'burendag'; klus
dag.
Donderdag 25 september
Kerkhörn, Garmerwolde; 10.00
uur: Koffiemorgen. Hoe meer zie
len, hoe meer vreugd.
zaterdag 27 september
• Thesinge: Vanaf 9.00 uur; op
halen oud papier
• De Thaisner DörpsRun
Zaterdag 4 oktober
Thaisner Rais.
Zondag 12 oktober
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
OSA-concert.
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Foto van de maand
Maalfes Zida en Tika van Galen (Foto: Myla Uitham)

Kerkdiensten Protestantse gemeente
Zondag 31 augustus
9.30 uur Garmerwolde, ds. Struif uil Oosterwolde
Zondag 7 september
.... uur in Thesinge, voorganger nog onbekend
Startzondag 14 september
10.00 uur koffiedrinken in Trefpunt, 11.00 uur startdienst, ds. B. Diemer
uit Bedum
Zondag 21 september
9.30 uur in Garmerwolde, Dhr. Dijkstra uit Gasseltenijveensemond
Zondag 28 september
Viering Avondmaal, 9.30 uur in Thesinge, Ds. Buikema uit Appingedam

Wist-u-dat. ..
• er voor vrijdag 14 november a.s. een geweldig bluesconcert in het
Trefpunt staat gepland?!
• Henk Reinders en Ad van Zalk voor deze avond TONY BULLUCK uit
de U.SA hebben vastgelegd
• Hij door de vermaarde Greyhound Blues Band begeleid gaat
worden?
• u deze avond nu reeds in uw agenda kunt zetten?
• zwembad "De Blinkerd" haar 40-jarig bestaan is gevierd op zaterdag
16 augustus?

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie050-5419630
Fotograaf Thesinge:
Myla Uitham050-3023483
Eind·redactle:
HillieRamaker-Tepper
Dorpsweg26- 050-5415335
9798 PE Garmerwolde
DesireeLuiken
Luddestraat 3-050-3023352
9797PM Thesinge
Penningmeester:
KarelDrabe,Stadsweg 3
9798TEGarmerwolde-050-541 1019
RabobankBeoum-Delfzijl
rek.nr.32.07.05.749
Abonnementsgeld € 14,1 5p],
Bij automatische incasso € 11 ,15 p] .
Postabonnees:
basistarief +portokosten
Prijs per krant € 1,50
Hoofdartikel op Internet:
www.garmerwolde.net

Kopij inleverenvia:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 ofG.N. Schut"
terlaan 16; uiterlijk dinsdag
16 september vóór 18.00uur,

Stoomfluitjes
• Iets voor uw tuin?
Drie gresbuizen, 1 meter lang,
rond 16 - 20 cm. Gratis. Henk
Vliem 050 54 16341
• Te koop:
Een stalen schouw van vierenhal-
ve meter, compleet met trailer en
nieuwe boordplaten. Vraagprijs
300 euro. Telefoon: 06 2150 7764.
• Vermist sinds eind juni:
een grote zwerfkei uil de voortuin.
Brengen de kaboutertjes hem ook
even~es weer terug bij B. Buringa,
Dorpsweg 29, Garmerwolde?
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Kapelstraat 1

9797 PJ Thesinge
(050) 3023045


