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Wat de menselijke geest denkt en maakt...
Twee weekenden in augustus werd de expositie van het werk van beeldend kunstenaar Jetske Ypma uit Thesinge goed bezocht. In
de Kloosterkerk en in het naastgelegen baarhuisje hingen de schilderijen, veelal gemaakt met een heel oude techniek, in een
sfeervolle omgeving.

"Ik ben gek op landschappen en
kijk altijd naar de lijnen in de na
tuur. Die lijnen vormen vlakken
met een kleurverschil en nuances
in licht en donker. Ik wil in een
schilderij overbrengen wat de na
tuur met mij doet. Die beleving is
bij mij heel sterk. Ik hoop dat men
sen hun fantasie laten werken bij
het kijken naar een schilderij. De
reacties van de bezoekers waren
ook erg leuk om te horen: Jetske
slaagde in mei j.1. voor de kunsta
cademie en sprak buurman Piet
Huisman daarover. Toen zij een
losse opmerking maakte dat ze
wel eens zou willen expcseren,
greep Piet onmiddellijk de agenda
en kwam alles in een siroomver
snelling. "Dat alles op tijd klaar
was, mag een wonder heten."

Eigen sffjl
Op de Nieuwe Akademie Utrecht
heeft Jetske zich in de laatste vijf
jaar ontwikkeld tot beeldend kun
stenaar met een eigen stijl en vi
sie. Op tafel inde Kloosterkerkligt
haar examenwerk ter inzage. Zij
studeerde af op het werk van Jan
Snijder en Robert Zandvliet die
expcseerden in het bekende rnu
seum "Belvédère" bij Oranjewoud.
Beide kunstenaars werken met de
eitemperatechniek en hun werk
maakte enorm indruk op Jetske.
Deze techniek stamt al uit depré
historie en is terug te vinden in
muurschilderingen op grotwanden
en ook in fresco's zoals op de
murenvan de Kloosterkerkisdeze
techniek gebruikt. De kerk in Gar
merwolde is hiervan een nog
mooier voorbeeld. Ook iconen
worden met deze techniek ge·
maakt. Eigeel wordt aangemaakt
met een verfpigment waaraan

Jetske Ypma. (Foto: Paul Sloot)

water en lijnolie worden toege
voegd. "s Ochtends vroeg begin
ik met het aanmaken van de verf
en ik voel een bepaalde intensiteit
die nocig is om te schilderen. Ik
smeer 4QQ·grams papier in met
gesso en zet lijnen uit op het pa
pier datinmiddelsop de schilders
ezel staat. Ik neem afstand en al
kijkend ontstaat hetbeeld. Er komt
eenherkenning vaneenlandschap
bij me op dat ooit indruk op me
heeft gemaakt. Ik heb veel werk
waar "de Alde Feanen", een na
tuurgebied bij Eernewoude, en "de
Deelen", een veengebied bij Hee-

renveen, voor mij in terug te zien
zijn. Ik ga nooit in de natuur de
situatie naschilderen, maar her
ken tijdens het werken de eerder
opgeslagen beelden. Het boeit me
vooral als het wat wringt tussen
figuratief en abstract."

Hard gewerkt
Vanaf septembervorig jaar woont
Jetske Ypma op de hoek van De
Dijk en Schutterlaan. Vier maan
den daarvoor was de verbouwing
van het huis al gestart. Het hele
huis is gerenoveerd en ziet ervan
binnen en van buiten geweldiguit.

In septemberwas het dankzij hulp
van familie en vrienden zover dat
de verhuizing van Utrecht naar
Thesinge kon gebeuren. Na bijna
43 jaarwerken wenste zij zich een
huis in de nabijheid van een grote
stad en omdat haar jongste broer
en zus in Groningen wonen, werd
het bij toeval Thesinge. "Ik ben
opgegroeid op het platteland in
Friesland, vlakbij Witrnarsurn. In
ons dorp voelde ik me vanaf het
begin heel welkom. Er wonen
vriendelijke mensen en iedereen
groet elkaar. In een dorp wonen
betekent voor mij ook meeleven
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Ons G & T archief is inmiddels al een paar jaar compleet.
Van elke uitgave hebben we minstens twee exemplaren.
Als redactie hebben we onlangs besloten om één exem
plaar van elke uitgave ter beschikking te stellen aan 'De
Groninger Archieven'.Daar worden de G & T's uitstekend
bewaard en zijn ze voor iedereen die belangstelling heeft
toegankelijk.

GARMER & TllESINGER
EXPRESS

archief

Mensen komen bij 5imon ook voor andere dingen, zoals persoonlijke
benadering, kwaliteit en een praalje. (Foto: Sieb·Klaas Iwema)

Hillie Ramaker-Tepper

aantal echt oude mensen in de
winkel, die kunnen niet meer naar
een supermarkt.
Ook een fruitmandje hoort tot de
mogelijkheden. Ik ben de laatste
tijd wat meerfruit gaan leverenaan
bedrijven, scholen en kinderop
vang. Dat is een leuke vaste order.
Het is de afgelopen tien jaar heel
mooi gegaan; die nieuwe ruimte
luktniet meer voor 1oktober. Het is
niet mijn bedoeling er een kleine
supermarkt van te maken; ik kan
toch niet tegen de grote zaken op.
Ik heb een algemene detailhandel
bestemming met een vrije ver
koopruimte van 250 m2; ik ge
bruik nu hooguit 80 m2. 'Het ken
zo gek nait weden of ik mag t
verkopen ; televisies, auto's ...
nuim mor op."

Kortom: een bedrijf waar we als
dorp trots op mogen zijn! Wij men
sen Simon en zijn medewerkers
nog heel veel goede jaren toe.

Op dit moment heb ik twee vaste
werknemers: Eliza Kersten en Sja
ne Hellinga. En drie zaterdagkrach·
ten: Monique Groothoff, Linda Koe
man en Judith Poel. (Het is een
heel vrouwvriendelijk bedrijf.)
De Agrishop isintienjaar tijduitge
groeid van een groentezaak naar
een verswinkel. Mensen komen
ook voor andere dingen; persoon
lijke benadering, kwaliteit, tijd voor
een praatje, even meelopen naar
de auto en ruimte voor parkeren
zijn heel belangrijk. En als het zo
uitkomt,brengen we deboodschap
pen ook even thuis. Er komen een

"Op 1oktober bestaat de zaak tien
jaar; dat vieren we op zaterdag 3
oktober. Dan komt de familie Gui
kema met een draaimolen carrou
sel engratis poffertjes. Verder iser
koffie, wat bankjes om op te zitten
en een springkussen voor de kin
deren. Nu maar hopen op redelijk
weer. Alle klantenkrijgeneen bood
schappentas van chiquita en er
komen in de week van 1 oktober
ook nog wat leuke aanbiedingen.

Het is alweer tien jaar geleden dat Simon Spanninga zijn boerde
rijwinkel opende! Om enige zekerheid in te bouwen, hield hij zijn
baan op het accountantskantoor nog een half jaar voor halve
dagen aan. En bijgestaan door zijn ouders lukte het de zaak van
degrond te krijgen. Tijd voor een gesprekje met dethans 43-jarige
Simon.

Tien jaar Agrishap!

Truus Top-Hettinga

Toekomst in Thesinge
Terug inNederland is Jetskegaan
werken in het academisch zieken
huis in Utrecht. Zij heeft daar de
laatste twintig jaar met veel ple
zier op verschillende afdelingen
gewerkt. "Nadat ik gestopt ben
met werken heb ik een ongeloof
lijk druk jaar gehad. Nu ga ik ge
nieten van het huis en de tuin en
ga ik tijd nemen om te schilderen
en te fietsen om de omgeving te
verkennen. Ooit heb ik theologie
gestudeerd en niet afgemaakt. Het
zou kunnen dat ik daar nog eens
mee doorga, want wat de mense
lijke geest denkt en maakt vind ik
heel boeiend. Er zijn in Groningen
bij de Open Universiteit ook heel
veel cursussen die ik interessant
vind. Ik heb vorig seizoen al een
leuke korte cursus gedaan over
"het verstand en de kunst" en er
staan voor het komend jaar weer
interessante nieuwe onderwerpen
gepland."

in de landbouw en hielp bij de
bouw van latrines en het slaan
van waterputten. Er werd een les
programma opgezet en via de bis
schop werden er docenten gere
geld. "Het geeft voldoening om
daadwerkelijk iets te kunnen doen,
maar het uiteindelijke doel moet
zijn dat je jezelfoverbodig maakt.
Ik ben jaren later teruggegaan
naar Chili en heb kunnen zien dat
wat er in gang is gezet, is doorge
gaan. "

Werkzaam leven
De meest indrukwekkende perio
de in haar werkzame leven, die
ook tot uiting komt in de schilde
rijen, is haar tijd in Chili geweest
waar zij ontwikkelingshulp deed.
Jetske is van oorsprong onderwij
zeres en behaalde verschillende
bevoegdheden, waardoor zij - na
aanvankeli jk in het basisonder
wijs te zijn begonnen - opde mid
delbare school ging werken. Zij
gaf onder anderen Nederlands,
expressievakken en lichamelijke
oefening. Op haar 35' switchte ze
naar de opleiding tot verpleeg
kundige omdat ze uitgezonden
wilde worden naar een ontwikke
lingsland. Met een verpleegkun
dige achtergrond zou je je meer
dienstbaar kunnen maken. Als
voorbereiding werkte ze zelfs een
tijd in een garagebedrijf om aan
een vervoermiddel tekunnen sleu
telen. Dat is van pas gekomen,
toen ze een motor had in Chili.
Vanaf haarveertigsteheeft zij daar
drie jaar gewerkt in verschillende
projecten. Ze voerde ontwen
ningsprogramma's uit voor alco
holisten en gaf hen timmerles.
Verder werkte ze in de polikliniek.

met het dorpsgebeuren. Namen
van mensen onthoud ik nog moei
zaam, maar gezichten des te be
ter. Bij het buitenomverven heb ik
heel wat mensen gegroet en een
praatje gemaakt. Ik ben lid gewor
den van het koor 'The Singers".
Het is een goede manier om men
sen te leren kennen."

Opmerking: mocht u als trouwe lezer die (bijna) al onze
kranten bewaard heeft op een gegeven ogenblik toch beslui
ten om deoudeG&T's weg tedoen, dan houden wij ons graag
aanbevolen. Geef even een seintje. We komen ze meteen
ophalen. Want: een extra exemplaar in ons G & T archief kan
nooit kwaad.

De redactie

Mannen vermist...
Lijken in de kelder...
Wat gebeurt er bij het Panamakanaal...
Bekende dokter verdacht...
21 november ontknoping in deLeeuw!!!
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sanitair en verwarming

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

~..........B.....U.....RINGA

MAANDAGGESLOTEN
DI NSDAG TIM VRIJDAG: 08.45 - 17.45 UUR

ZATERDA.G: 08 .J O· 15.00 UUR

Lindenstraat 1 • Ten Boer
Dames & Herenkapper

zonder afspraakl

V ISH A NDEL
~r;.4(t;i~.

S mi t

LEVERANCIER CjROOTKEV KEN EN HORECA

AGRISHOP
divers in groenten & fruit

Directe boerderijverkoop
e groenten &Jruit
e aardappelen /!;;:.
• scharreleieren ..-::v
• vlee...;
• boerenzuivel
• salades & rauwkost

• brood

Lamsoor 11
9738ALGroningen
www.vishandelsmit.nl

Telefoon : 050 - 5496150
Fax 050 - 5496151
Email info@vishandelsmit.nl

AS l RID DE LH UW
T H ESINGl. (05 0) 3 14 70 52

f).:n P;[H .olo, N l::-H U 1G;' A.N ....VI~1

uc VAII PRC VOfT.
DE LA t.C E~lJ'- [ 0flG,6.J It$ATl[ voo
v-; r .... V[p. :OR(,ERJPED ICUR [

Dorpsweg 1Garmerwolde
Tel. (OSO) 4042921/5418462

Fax (OSO) 4042922
Goedongezondvande boorongrond

~ Rioo/service
~ VAATSTRA B.\I.

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

SINDS 1932

terk in senioren fauteuils

WONINGINR ICHTING

~I'.1
.~

1~tA SlAGTE t

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

klvv8

riool inventarisatie
complete aanleg
service enonderhoud

Verbindingsweg 19
9781 DA Bedum
T (050) 301 2832
F (050) 301 0625
E vaatstra@vaatstra .nl
I www.vaatstra.nl

riool ontstopping
riool reiniging
camera-inspectie

NIJDAM
HOUTMARKT

NIJDAM
KEUKENS & VLOEREN

NIJDAM
WOONWINKEL
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7 oktober in teken van 'Ot en Sien'

Feestelijke opening verbouwde
OBS Garmerwolde
De verbouwde Openbare Basisschool (aBS) Garmerwolde wordt
woensdag 7 oktober feestelijk geopend. Het is een feest voor het
hele dorp en voor alle leerlingen en oud-leerlingen van de school.
Tussen 8:30 en 12:00 is het nieuwe multifunctionele lokaal te
bewonderen en de school heeft daarna een prachtig spelpro
gramma georganiseerd voor de kinderen. De kinderen zelf komen,
net als de leerkrachten, verkleed op school. Ze trekken kleding
aan die doet denken aan de tijd van 'Ot en Sien'.

La Bloem
G.N. Schutter1aan 35
9797PB Thesinge

Buitenwinkel in Thesinge
Hoera, ik heb toestemming!

Die extra ruimte wordt gebruikt voor een spreekkamer, een aparte
directiekamer en een grote multifunctionele ruimte. (F%: Sieb-Klaas
twema)

Je kunt er vanaf 9 oktober terecht voor je boeketjeslvaste planten in het
seizoen en gebruiksvoorwerpen mini expositie zijn "KUNST IN DE
voor huis en tuin, zoals wildkronen, KEEr; het moge duidelijk zijn!
serviezen, vazen en kandelaars. Koffie en theezijn 9·10 gratis, dus
Verder handgemaakte spullen!pro- wees welkom!
ducten uit de regio en handge
maakte spullen van mensen met
een beperking.
Ter zijnertijd zullen er ook spullen!
meubels tekoopzijnonder de naam
KWELDERGOUD.
Ook zal er een beperkte tijd een

9 oktober gaat de Buitenwinkel van Willeke Huistra open, bekend
onder de naam La Bloem. Vanaf 9 oktober 2009 is het winkeltje
iedere vrijdag open van 11.00 - 17.00 uur. Soms zal er ook een
themadag gehouden worden; te denken valt aan een tuinfair, Open
tuin, kinderdag, boekenmarkt, kunstmarkt of noem maar op.

Rogier Verhagen

Het schoolbestuur hoopte dat de
verbouw klaar was voor de start
van het nieuwe schooljaar, maar
dat bleek niet haalbaar. Daar
door was het voor de bouwers,
de leerkrachten en de kinderen
de afgelopen maand wat behel
pen. Maar het eindresultaat van
al het werk mag gezien worden.
Door het hele dorp en door oud
leerlingen. Op 7 oktober aan
staande. Het schoolbestuur
maakt er een feestelijke dag van !

de achterzijde van de school ge
lijk getrokken met de buitenmuur
van de gymzaal. De zolder van
de gang is op enkele plaatsen
verhoogd, zodat er ook lichtinval
vanaf de achterzijde van de
school. De verbouw levert veel
vierkante meters extra ruimte op.
Die ruimte wordt gebruikt voor
een spreekkamer, een aparte di·
rectiekamer en een grote multi
functionele ruimte. Daarmee kan
die ruimte in voorkomende ge
vallenworden opgedeeld tot twee
aparte lokalen. De bestaande
toiletten zijn verbouwd en ook de
bergruimte is uitgebreid.

De verbouwde school is het feest
je meer dan waard. Er is in het
verleden veel gepleit voor ver
bouw vande school vanwege het
groteruimtegebrek. Toen een jaar
geleden ook nog eens de Buiten
schools opvang (BSO) een plek
inhet gebouw moest krijgen, werd
het ruimtegebrek wel heel nij
pend. Verbouw was volgens dl
recteur Ad Jan van Larsdonkstrikt
noodzakelijk. "Er werd geschip
perd met de lokalen en het ging.
Maar daarmee was alles gezegd.
De noodzaak hiervan was z6
overduidelijk. Dat zag iedereen
gelukkig ook wel in." Ook Stich·
ting Marenland heeft zich er ste
vig voor ingezet, evenals Kids2B,
die de buitenschoolse opvang
regelt. Uiteindelijk stonden alle
seinen op groen en heeft ont
werpbureau Tandem uit Lopper
sum de verbouwplannen voor
OBS Garmerwolde voortvarend
uitgewerkt. Half oktober vorig jaar
waren de plannen al klaar. Daar
na werd er gewacht tot ook de
gemeenteraad toestemming gaf
en toen kon de verbouw begin
nen. De werkzaamheden waren
ingrijpend, maar zijn erg snel ult
gevoerd. In enkele maanden is

é.ef"1 ijk +-Iol--\+
M et\belma ke ..ij

Speciaal voor tafels.
antiekrestauratie &meubelreparatie

Bezoekopma.Urn vr. na(tel.) afspraak
zaterdags bent udegehele dagwelkom

Dorpsweg 58·9798 PG Garmerwolde
T(OSO) 5494580 · F (OSO) 5494579

Voor: Bruiloften
Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde OSO - 5416244

Dorpshuis

"DE LEEUW"• Rijksweg 83
9791 AB Ten Boer
T (050) 3021715
F (050) 3021961
E info@bluemule.nl

ons werk!

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ

UITGEVERIJ

Uw uitstraling :
Het maakt niet uit welkekleur
of vorm uw voorkeu r heeft,
wij maken het ontwerp
dat bij u pastl.

. . . . .. . . . . . . . . . . .. ...... - - .
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Nellian Dijkema &Anna Poppink
uitvaartverzorging en ·begeleiding

Bovenriigerweg19 9797 TD I hesinge
050 3°2 1731 of 06 53767142

W'N'N. f! ellianenanna.nI

informatie en vormgeving rondom de dood: Schoolholm 1.Groningen

haarstudio

salitai
Ten Bo e r

Wigbaldstrllat 8 • Tan Boer

Dames 6.

HerenkBppel"

mét afspraak!

[050] 3022 151

W arm e b akk er voor ieder eet m o ment

Uw adres voor
Aanleg
Beplanting
Bestrating
Boomverzorging
Schuttingen
Onderhoud
Vijvers

Lageweg 12 - 9798 TG Garmerwolde - Tel. 06 12154825

www.hoveniersbedrijfvanderwoude.nl

Rijksweg 15
Garmerwolde
(050) 3021624

Installatiebed rijf
THESINGE V.O.f.
Verbindingsweg 17a
9781 DA Bedum
T (OSO)3024S36
F (OSO) 3024693

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

M. Ritsema - Bedum - T (050) 3010735
K. V.d . Veen - Ka lham - T (0598) 393504

JOOP NOORDHOf

Voor motor, bromfiets
of fietsnaar

MOTOR HANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag·lid. 00.SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accessoires leverbaar
Prima service en reparatie

www.jellevanderveen.nl

Molenweg27
9797 PS Thesinge

t. 050 - 302 4830
m. 0630369109
f. 050 - 302 5168

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

BITrSEDlI'An . ~~IJ ~ ~ = =>

Sierbestrating

Showterras 3000 m-
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De jury: Herman Huiskes, Hannie
Havenga en dokter Friezema.

senen wint Reinier Buringa, Jelle
Vos wordt tweede.
En zo lopen de vertraagde ge
vechten alsnog onder droge
weersomstandigheden goed af...

Hulde voor de organisatie en de tomeloze inzet van vele vrijwilli
gersl Mede dankzij spullen van elders, die soms in kort tijdsbestek
gratis ter beschikking werden gesteld - vaak zelfs met de mensen
erbij· kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd festijn.

Reinier Buringa, de winnaar bijde
volwassene, slaat erstevigop los.

Disco in De Leeuw
Op zaterdagavond is een gezellige avond georganiseerd; met muziek
dieje zelf aan kunt vragen, mits jedenaamvan de artiest ofde muziek
/ het plaatje ken!. Van de hedendaagse popmuziek tot de jaren 70/80.
Deze laatste wordt het meest aangevraagd. Jeugdsentiment? Want de
jonge jeugd is er wel. maar wat zuinig. 'Of bennen de olders zuneg in
t veurdoun?' En ZO ontstaat er toch een gezellige sfeer. Buiten bij het
roken kan men ook een hamburger nuttigen, welke er vervolgens weer
lekker afgedanst kan worden. En zo is het zo weer voorbij 24.00 uur...

Hanengevechten
Als ik het Ronde nostalgie net klaar heb, klinkt er gekakel. Wat wil
je: de inschrijving voor het hanengevecht is begonnen. Zo'n 16
jongeren en 16 volwassenen hebben zich opgegeven. De jeugd
mag beginnen, nadat eerst de jury is voorgesteld en het regie·
ment voorgelezen. Je mag best rake klappen geven, maar niet
hoger dan de schouder. Men moedigt de haantjes en hennetjes
vanaf de wal goed aan. Het felst slaande hennetje is volgens mij
toch wel Maartje van Gellen, tweede bij de jeugd. De winnaar is
Thijs Strik.

De volwassenen slaan er stevig
op los. Een man heeft veel schik
als men de beweging maakt om te
plonzen; maar soms krabbelt men
toch weer omhoog. Bij de volwas-

Maartje van Geffen, de felste hen, tegen Thijs Strik, de winnaar bij de
jeugd;

volgende aanwijzing kan worden
gelezen. Onderweg naar de kerk
toren hangt een dame aan een
koord. Via het schoolplein - hier zit
een waarzegster; ze zegt niet veel,
maar ziet des te meer. De aanwij
zing zit in een borrelende vissen
kopsoep; ze bijten niet, maar veel
trek hebben we niet om de aanwij
zing eruit te halen. Dan achter de
school langs naar de speeltuin ;
daar slaapt een griezel en een
'verdachte' man, wat een waterval
aan woorden en verhalen oplevert;
vooral dat de dominee het niet is.
(Of was het nu de butler?)
Van de speeltuin via de parkeer
plaats het GEO terrein op; achter
bij de sloot en de bosjes komen
we een wel erg wit gezicht tegen.
Hierzit een vrouw;ook zij zegt van
alles. Via een glibberige dam ko
men we op het land van Wigbol
dus. Hier staat eenlijkkist met een
lichaam erin; zou daar een aan
wijzing in zitten? Er staat ook nog
een klein kistje met - naar later
blijkt - koeiendarmen erin: lekker
glad, en een nieuwe geur voor
onder de neus, maar geen aan
wijzing. En daar graait een jeugdi
ge deelnemer in alsof hij een biljet
van € 100.- kan vinden! Maar er
staan nog een paar stropakken
met een persoon erin, en deze
heeft gewoon de aanwijzing. Alle
stukjes bij elkaar vormen een foto,
maar eerst moeten we nog een
stuk doorlopen. Over een sloot
komen we bij Jan Wigboldus ach
ter het huis en kunnen bij het licht
brainstormen over de dader. Is
het de dominee, butler, buurman
of diegene die bij het dorpshuis
stond? Met zo'n honderd deelne
mers zit er altijd wel een goed
antwoord bij. Nog even naborrelen
en een hamburger verorberen, en
de eerstedag vande Feestweek is
voorbij . Men heeft er veel werk op
gedaan : goede figura tie en
schminkwerk. Een spookzoektocht
met een verhaal!

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

Inkomstenbelasting

Lud des traa r 6

9797 Pl\1 Thes ingc
T (050 ) 3021319
F (050) 3021182
M 0651533772

Goede liguratie en schminkwerk.
Een spookzoektocht met een ver
haal!

M .. i ..'oJM/i<' Ritsema
& bt·,.U1illJ.,"' I/rk$'mfr} I

Uw ad res voor:

Feestweek Garmerwolde
Tekst plus toto 's: Sleb-Klaas Iwema

Het glibbert zo lekker in de hand

Via allerlei weggetjes/paadjes bij
mensen door de tuin en over het
erf komen we bij Arends. Daar ligt
zowaar weer een dode vrouw; nu
met een mes in het hoofd, deze
heeft dus weinig te vertellen. Op
naar de volgende. Het is inmiddels
ietsharder gaanregenen. Een hele
grote schaduw achter een laken!
Over de sloot bij Arends... ook hier
ligt eenjonge dode vrouw. En er ligt
nog een lijk, waardoor we de afslag
langs het huis van Mandema voor
bij lopen. En maar zoeken ... gij zult
vinden. Op naar de kerk, waar de

De feestweek begint op vrijdagavond met een spookspeurtocht,
die begint bij dorphuis De Leeuw. Vandaar gaan weover het water
van het Damsterdiep naar de molenromp voor de eerste centren
tatie en de aanwijzing: zeven dooie vrouwen en veel verdachten
door het dorp. De tweede stop is bij de Agrishop. Vervolgens
belanden we bij Pelleboer in de schuur, waar een dame van alles
over de daders vertelt, informatie achterhoudt en toch maar
loslaat.
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Rondje nostalgie
Zondag is er op de Oude Rijksweg veel te zien. Bij De Leeuw een
handdraaiorgel met een in bijpassende kledij gestoken vrouw
erachter. Bij het dorpshuis heeft men een terras ingericht en door
het mooie weer wordt er ook gebruik van gemaakt. Met bediening
door twee dames; ja, echt waar. In De Leeuw heeft men miniatuur
garages staan; knap werk, als je naar dedetails - zoals brandblus
sers - kijkt. Voor de jonge jeugd is er ook een springkussen.

Bij de familie Van Zanten staan oude tractoren opgesteld.

letjes voor de jeugd o.a. middel
puntkracht verven; alleen al er
naar kijken is leuk, maar ook de
resultaten zijn leuk.

fietsen, brommers en motoren; bij
de familie Van Zanten staan oude
tractoren opgesteld.
En zo ben je weer op de Oude
Rijksweg. Aan het begin zijn spel-

Grasdijkweg staan een paar
mooie in het oog springende au
to's en bij de familie Riddering
staan twee stevige draaiorgeljon
gens en een ouderwetse draai
molen voorde kinderen. Men kan
hier ook rustig zitten luisteren, dan
wel een Riddering oliebol nuttigen
of kijken hoe Riddering muziekrol
len maakt voor één van zijn or
gels.
Op naar de Geweideweg. Bij de
familie Braspenning staan oude

Ja, en zo loop je de Oude Rijks
weg af met onder andere eenpaar
mooie snoeken en ook een cabrio
diesel. En een paar grote draaior
gels. Bij Guikema staat een mooie
draaimolen carrousel. En die trek
heeft, kan er ook poffertjes naar
Guikema's recept nuttigen.
De parkeerplaats aan de Fledder
boschweg staat vol met oudere
vrachtauto's; ook een mooi ge
zicht e/o geluid. En overal staan
draaiorgels te spelen. Ook op de

Zit er al wat aan?
Voor deviswedstrijd op donderdagavond 10 september hebben zich
zo'n 16 jeugdige deelnemers gemeld. Geen enkele volwassene, dus
dat onderdeel vervalt.
Er wordt onder toezicht van ouders gevist en goed aangemoedigd.
Het weer en de vissen zijn hen goed gezind; er wordt per cm gevist
en erwordt volop vis uit het Damsterdiep gehaald. Soms met een gil
en zeker met glunderende ogen/Koppies richting ouders/begeleider.
Hoe vlugger de vis eraf is, hoe sneller er weer wat gevangen kan
worden.
't Isgezellig aan dewaterkant. Denummer 1en winnaar vande beker
is Stef Stefano geworden met 18 vissen goed voor 198 cm.

Er wordt onder toezicht van ouders gevist en goed aangemoedigd.
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Van Hendrik Keuning heb ik spitten leert
125 jaar Christelijk onderwijs in Thesinge
Het jubileumfeest begon vrijdag 4 september met een feestelijke dag voor de huidige schoolkinderen, met o.a. een speurtocht,
spelletjes en een gezamenlijke maaltijd in de feesttent achter het Trefpunt.
Zaterdag was dedag voor de reünisten. Met 180 waren ze aanwezig in de tent achter Trefpunt; de reünisten van jaren geleden tot voor
kort. In de feesttent kwam iedereen samen. Er werd natuurlijk bij gepraat met oude bekenden en leuke en sterke verhalen opgehaald.
Eén van de oudste leerlingen van heel lang geleden (1921) was er ook, mevr. Stien Balkema-Plliter. Ik vroeg haar en twee andere
leerlingen·Balkema hoe het vroeger op school was.

Er was veel belangstelling voor de film over oud Thesinge ljaren 50).
Het was een feest van herkenning. (Foto: Desiree Luiken)

Mevr. Stien Ba/kema
"De eerste schooldag kan ik nog
wel herinneren. Zes weken zaten
we in de oude school (nu het
Trefpunt). Toen gingen we met
sponsdoos. lei en griffel naar de
overkant. rij voor rij, klas na klas.
Ik was niet erg goed in het leren
van de psalmen. een 3of4 had ik
op het rapport. Op maandagmor
gen zongen we altijd een psalm.
En ik zat bij meester Brandsma in
de klas. Hij was het hoofd der
school. Zijn grootste hobby na
schooltijd was cactussen. Diver
se soorten had hij op zolder. Sin
terklaas kwam niet bij ons op
school, maar een schoolreisje
maakten we wel, dan gingen we
naar Harkstede of Paterswolde.
We bleven wel in de buurt.
Morgen wordt ik 95 jaar (zondag
6 september). Ja, daar ben ik
dankbaar voor. We hopen dat
later te vieren in de Chr. Geref.
Kerk alhier. Wist jedatik8 kinde
ren heb grootgebracht, behalve
Catharina zijn ze er nog allemaal.
En dan zijn er ook nog 27 klein
kinderen en 32 achterkleinkinde
ren."

Anneke Pannekoek-Ba/kema
"De eerste schooldag, nee daar
wait ik niks meer van. Wezaten bij
juffrouw Dijkerna in de klas. Als je
stout was moest je met de neus in
de hoek staan. We hadden lezen.
rekenen. vlijt en gedrag op het
rapport staan . Waar ik goed in
was. was handwerken; daar kwam
een speciale juffrouw voor. We
zaten met Gereformeerden en
Christelijk Gereformeerden in de
klassen. De openbaren zaten op
de andere school. Daar mocht ik
niet mee spelen, we gingen direct
naar schooltijd naar huis. En dan
speelden we (dat weet jij ook wel)
met de kinderen van Achter-The
singe. Ach ja dat was ook zo op
school. bij meester Boskma moes
tenof mochten we altijd dat Friese
volkslied zingen. Hoede tekst luid
de dat weet ik niet meer."
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Arjen Ba/kema
"Over de eerste schooldag weet
ik niet veel meer. We hadden zo
als in al de voorgaande jaren taal
en rekenen. En de meisjes deden
niet meer aan touwtje springen,
datweet iknog wel. Ik zal een jaar
bij Juf Heina (van Zanten-Heide·
ma) in de klas, ook een jaar bij juf
Hilda en bij juf Karin 3 jaar. De
enige meester waar ik bij leerde
was meester Gert de Boer. Tja
hoe ging het verder: twee jaar
Mavo Bedum en twee jaar Hamrik
(stad). Mavo-VBO daarna de
streekschool. De fusie met de
openbare school heb ik meege
maakt. Dat heb ik altijd als goed
ervaren."

Er waren op de reünie niet alleen
oud·leerlingen aanwezig, maar
ook oud-onderwijzers.
Zo kwam om 15.00 uur een oud
onderwijzeres binnen: juffrouw
Stulp (nu mevr. Stulp-van der Vel·
de), inmiddels 98 jaar. Op 1 juli
1930 kreeg Margaretha Geertrui·
da van der Velde, geboren den
2en Juni 1911 te Hoogezand, de
akte van bekwaamheid alsonder
wijzeres.
Ook eenwat jongere meesterwas
aanwezig: meester De Boom. "Ha.
ha. ja ik gaf de kinderen les, ze

moesten het een en ander leren
van mij. Maar weet je wat ik ge
leerd heb. wat ik niet kon. dat was
het omspitten van een tuin. Dat
heb ik van mijn buurman. Hendrik
Keuning geleerd. En zo leer je
steeds vaniedereen. ookwel eens
op een ander v(l)ak."

In het tweede gedeelte van de
middag konden de reünisten een
"rondje dorp" maken. De molen
en de smederij waren geopend,
evenals deChr. Geref. Kerken de
PKN kerk. In de Hervormde Kapel
werd een film over oud Thesinge
gedraaid üaren 50) en in hetTref
punt werden oude foto's op een
DVD vertoond. En men kon een
kijkje nemen inde school en oude
herinneringen ophalen. Ik ging in
het dorp nog wat oud leerlingen
op zoeken.

Arend Hoekstra
"Nee, ik ging nietnaar de andere
school, alhoewel we thuis Her
vormd waren. Ik ging naar deze
school. In de hoogste klas zat ik
op de middelste rij. op de achter
ste bank, je weet wel bij de ka
chel."

Titia Schutter-Veenkamp
"In 1955 ben ik van school ge·

gaan, naar de ULO in Bedum,
toen heb ik een secretaresse op
leiding gedaan, daarna ben iknaar
Zeeland (Veere) gegaan. Daar
heb ik als doktersassistente ge·
werkt van 1960·1962. En toen in
1962 heb ik gewerkt bij de keu
ringsdienst van de NAK."

Joop Zuur (pardon ds. Joop Zuur)
"Ik zat bij meester Boskma, bij
meester De Vries en bij juffrouw
Dijkerna in de klas. Nee trauma's
heb ik niet overgehouden van het
Fries volkslied. Vanaf het begin
had ik al het idee om later predi
kant te worden en dat ben ik nog
steeds. We wonen en werken in
Den Haag. Ondertussen speelt
broer Arnold op het harmonium 
een typisch Gereformeerd instru
ment. TIjdens de kerkdienstenvan
de Chr. Geret. Kerk speelde tante
Roelfie altijd op dit instrument. dat
vroeger in bijna ieder Gerefor
meerd gezin in de kamer stond."

Maarten Haak
"Bij juffrouw Dijkerna, meester De
Vriesen meesterBoskma zat ik in
de klas. Daarna heb ik twee jaar
bij bakker Wierenga gewerkt, ver
volgens tot mijn diensttijd bij krui
denier Beihuizen in Zuidwolde en
daarna 40 jaar bij Lukas Klamer."

Martje Steenhuis
"Eens even kijken, juffrouw Dijke
rna (ook handwerken) en meester
Boskma. We gingen welopwoens
dag (als er floralia was) naar de
Openbare school. (De Openbare
school heette tot de 2' wereldoor
log de Hervormde school. ) Daar
hield Siekman de touwtjes stevig
in handen. En ja, je won ook wel
eens wat. Ik ben ook nog naar de
Huishoudschool geweest. Maar
weet je wat het was bij ons thuis,
we waren met 11 kinderen. De
eerste 3 mochten dan niet doorle
ren. er moest immers geld in huis
komen. Dus Gerrit en Geert gin
gen naar deboer en ikmoest thuis
helpen. Maar ik heb het wel inge-



Drie generaties van de familie Ba/kema waren leer/ing van de school.
V. l.n.r. : Jan, Arjen, Anneke, Berend, Jantina, Slien en Johannes.
Martje, dochter van Stien, is afwezig. /Foto: Desiree Luiken)

Zes soorten vleermuizen!
Vleermuizen zijn belangrijke insecteneters en worden wettelijk
beschermd in Nederland. Kerkzolders blijken van oudsher aan
trekkelijke verblijfplekken voor deze diergroep. In dit kader zijn
diverse kerken in Groningen op vleermuizen onderzocht; de kerk
van Garmerwolde is er een van.

haaldhoor, later heb ik de moeder
Mavo gedaan,
Wij mochten of moesten bij mees
ter Boskma altijd het Fries volks
lied zingen en nooit het Grunnings
l.aid. Ook zongen we van Fiere
jongens en stoere knapen, En de
kachel, ach ja de kachel, daar
werden altijd door die fiere jon
gens en stoere knapen emmers
koud water gebracht en later
gloeiend warm water terugge
bracht naar meesters juffrouw en
diewaste daar mee, En als je niet
tot de categorie fier en stoer hoor
de (zoals ondergetekende), dan
mocht je roggebrood, een halve
kuch bij vrouw Wierenga gaan
halen, voor meestersjuffrouw"

Na een gezamenlijke maaltijd in
de feesttent was het officiële ge
deelte ten einde, 's Avondswas er
voor alle middaggasten en men
sen uit het dorp een feestpro
gramma, waar de band E-square
uit Ten Boer optrad,
De volgende dag, zondag 5 sep
tember, was er een speciale jubi
leumdienst in de feesttent. Als

In de zomer van 1996 werd de
kerk voor het eerst op vleermui
zen onderzocht en werden groot
oorvleermuizen en een water
vleermuis op de zolder gevonden.
In de jaren na 1996 blijken ook
baardvleermuizen, meervleermui
zen, dwergvleermuizen en laat
vliegervleermuizen de zolder en
de vrijstaande toren te gebruiken
als veilige haven.
Hoog in de toren op de zuidwest
hoek zijn in juli 2001 ook een aan
tal zwermende en uitvliegende
dwergvleermuizen waargenomen,
hetgeen een aanwijzing kan zijn
voor de aanwezigheid van een
kraamkolonie. De meervleermuis
vondsten zijn uniek in Groningen;
slechts één waarneming is be
kend van .de toren in Zeerijp.

Vondst/ocaties
Van de kerk blijkt voor de water-,
baard- en meervleermuizen voor
al de toren trapruimte inde winter
zeer aantrekkelijk te zijn. Achter
de zerken zitten de laatvliegers,
en een enkele dwergvleermuis ook

aanvang zong Sanne Werkman
solo. Wat een prachtige stemheeft
ze. Doet ze daar watmee vroegen
we ons af? De leiding van deze
dienst lag in handen van Irene
Plaatsman, die ook de overden
king hield. In haar overdenking
stond ze stil bij een tekst uit het
boek Prediker: Er is niets nieuws

in de zaal! De nissen in de muren
(balkgaten) worden zowel door
water- als laatvliegervleermuis
gebruikt. De grootoorvleermuizen
zitten het liefst in de nok; de balk·
aansluitingen bieden een veilige
ruimte voor hun jongen, die zich
aan de westkantvan de nok even
noordelijk van de zolderopgang
bevinden.
De kleintjes zijn duidelijk te horen,
maar niet te zien. De jongen zitten
vaak in één groep bij elkaar, maar
gebruiken niet elk jaar dezelfde
plek op de zolder, wat te zien is
aan de hoopjes mest onder de
kraamplekken. Getuige de afge
beten vlindervleugels wordt de
zolder ook als vreetplek gebruikt;
dil is echter niet de belangrijkste
reden,waarvoor dedieren de zol
der benutten.
In deverre omtrek is geen locatie
bekend waar zoveel soorten vleer
muizen een zolder ter overwinte
ring gebruiken. Het is een van de
meest noordelijke locaties voor
een kraamverblijf van grootoor
vleermuizen. Dat er af en toe ook

onder de zon. Wat er nu is is er
reeds eerder geweest. De vorm
verandert wel. En wat bedoelen
we met het geloof. Er zijn in het
Christendom 25.000 stromingen
bekend, daardoor hebben gelo
vigen een breed beeld van God,
aldus Irene.
De begeleiding op keyboard was

andere soorten op de zolder sla
pen, komt vaker voor op een zol
der van dit formaat.

Zeer nuttige dieren...
De vleermuizen in Nederland krij
gen hooguit 1 jong perjaar met af
en toe een tweeling. De moeders
laten de dieren '5 nachts op de
zolder op de kraamplek achter,
waar ze gezamenlijk wachten tot
de moeders terug komen omze te
zogen en te verzorgen.
De moeders foerageren op insec
ten boven het kerkhof en tussen
de bomen er rond omheen en
blijven zo in debuurt van het jong.
De moeders eten soms wel twee
keer het eigen gewicht per nacht
aan insecten , waaronder veel
plaaginsecten. Het zijn dus dieren
waar wij niet zonder kunnen en
die op een schone manier gericht
insecten eten en met hun uitwerp
selen (guano) het gazon rond de
kerk bemesten.

Conclusie
De kerk in Garmerwolde heeft
zeer trouwe bezoekers onder de
vleermuizen. De dieren veroorza
ken geen schade; hooguit ligt er
mest op de zolder, en daar isdeze
zolder met de stenen gewelven
zeer goed tegen bestand.
De grootoorvleermuizen zitten
hier waarschijnlijk het hele jaar.
Het is een zeer belangrijke ver
blijfplek, die met de nodige voor-

van Gonny Sloot en de gekozen
liederen kwamen o.a. uit de bun
del Opwekking. Andere mede
werkenden waren: Renger de
Vries, Dineke Linzel, Mieke van 't
Hoog, Kim, Marjolein, Susan en
Lucie. Endan niet tevergeten het
koor Lovende Stemmen o.l.v. Na
tasche Reich. Zij zongen o.a.
psalm 16 (volgens de liturgie)
maar dat moest natuurlijk zijn
psalm 116: God heb ik lief. Het
getal 16 had trouwens wel een
functie. Het koor bestaat uit 16
personen. Dat is nait veul, maar
zezongen, hoe klein ook in getal,
as Iiesters of was het nou me
rels? We mochten allemaal een
wenskaartje invullen, hoe het
verder gaat met het ch ristelijk
onderwijs in Thesinge.
Tot slot werd iedereen bedankt,
zowel de medewerkenden als ook
de jubileumcommissie, die veel
werk heeft verzet om er een ge·
slaagde reünie van te maken.
Mogen we zeggen tot over 25
jaar?

Jakob vander Woude

zichtigheid moet worden beheerd.
Vooral geen chemische bestrij
dingsmiddelen gebruiken: dit sta
pelt zich op in het vetweefsel van
de vleermuizen, diehierdoor in de
winter sterk verzwakken zodra dit
ter overwintering wordt opge
maakt. In de winter is het zaak de
zolder zo weinig mogelijk te betre
den en de toren trapruimte tel
kens af te blijven sluiten, zodat
trek en uitdroging wordt voorko
men.
Ook in de zomer is het raadzaam
de zolder niet voor de bouwvak
met meer mensen te betreden,
hooguit met één persoon. Verder
is het beter om niet op de zolder te
roken en ook niet gericht naar
vleermuizen te zoeken. Eventueel
kunnen er in de kelderruimte nog
ruwhouten plankjes los tegen de
muren worden gezet. Inspecties
door de monumentendienst kun
nen het beste direct na de bouw
vak worden uitgevoerd, wanneer
de jonge grootoorvleermuizen al
kunnen vliegen en nog niet inwin
terverblijf zitten

Hilfie Ramaker-Tepper

Bron:
Vleermuisinventarisatie 1996 
2009 door drs. ME van Oosten.
Zie voor meer informatie:
v/eermuisopvangenonderzoek.nl
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(naam bekend bij de redactie)

Vorige week, nog tijdens de feest
week, lag er opeens een forse
hoeveelheid slachtafval in de riet
zoom van de Eemskanaaldijk. Mis
schien valt zoiets je zelf niet een,
twee, drie op, maarde hond rook
al op meters afstand "iets lekkers".
Met een schep heb ik de volgende
morgen de grootste rommel maar
opgeruimd.
Een paar dagen later viel me op
dat de rietzoom, ter plekke, netjes
gekortwiekt en weer helemaal
schoon was. Spijt gekregen?

Alle loten van de feestweeklo
terij zijn verkocht en dat levert
een mooi bedrag op omdekos
ten van de feestweek te bestrij
den en alvast een bedrag te
reserveren voor volgend jaar.

Als we volgend jaar allemaal 12
loten voor € 10,- kopen, vallen
alle prijzen in het dorp. Ga maar
vast sparen voor volgend jaar.

1200 loten zijn er verkocht in en
buiten Garmerwolde. Veel prijzen
gingen naar dorpsgenoten, maar
ook de Grontmij wist weer enkele
prijzen uit het vuur te slepen. De
nimmer aflatende ijver van Wim
Moltmaker die zijn collega's een
flink aantal loten wist aan te sme
ren, resulteerde in enkele prijsjes
voor zijn collega's.

Jeziet maar weer: "niets blijft hier
onopgemerkt".

Voor de dorpelingen was de uit
slag als volgt:
Fam. Mocking,
Oude Rijksweg € 100.-
Fam. Knol,
L. van der Veenstraat... € 50,'
Fam. Kauw,
Dorpsweg € 50,'
Oma A. Weidenaar,
Hildebrandstraal.. € 25,'
Dhr. J. Kuiper,
Hi ldebrandstraal... € 25,-
Drie dorpelingen kregen € 5,
Alle prijswinnaars van harte gefe·
liciteerd!

Loterij
een succes!

Moest dat nou?

6TenBoer
OSO • 3024833
OSO •3022689
OSO - 3024834
06 ·51581046

Voor bedrijven en particu lier
handel In:
• Pa llet· enmagazijnstellingen
• Magazijn..agens
• Pallerwagens
• Kantoorft.asten
• Gebrui Ie kantoormeubelen

• Enz.
• "Top ay" prol. aluminium

sleigers. trappen en 'Meiers

• Te koop:
Philips HB 554 8-lamps zonnehe
mel (nog nieuw), € 65,-.
Tel. 050-3022419.

• Te koop:
Canon EOS 500 spiegelreflex
camera (analoog) met ingebouw
de flitser, inclusief: Canon AF35
80, Canon AF 75-300 (zit wat
schimmel in), Sigma 280 losse
flitser, Hama UV-filter 52 mm,
Izumar circulair polarisatiefilter
52 mm, Hama UV·filter 58 mm,
Izumar circulair polarisatiefilter
58 mmo Met tas en gebruiksaan
wijzing € 75" .Tel. 050-3022419.

• Te koop:
OId1imer Rode BMW 3.16 uit 1975,
voorzien van gasinstallatie. Iets
voor een enthousiaste sleutelaar
want de auto rijdt momenteel niet.
Tegen elk aannemelijk bod. Tel.
050-5416341 .

REINDER
vld VEEN

Wist-u-dat ...
• Presto weer gaat schaatsen op
Kardinge?
• vanaf vrijdag 9 oktober elke
week om 17.00 uur?
• de schaatsles voor jong en oud
is?
• het een heerlijkuurtjeophet ijs
is?
• je opgave kunt doen bij
Jacobhartog@gmail.comof bij een
vande anderebestuursleden. (zie:
www.garmerwolde.neIiVerenigin·
gen)?

Stoomfluitjes

Geef een afdruk cadeau 
origilleel en pe<soonlilk'

Gerard Kingma
reis- en noluurfologrofie

Hovensnoot 5 - 9797 PI. 1I1esinge
wwwktngmo .nu

get'ord @t.ingmo.nu
050 3023613

Bezael< de websrte VOO< net oetste
nieuws ()Vef 'NOrk.shoPs en exposities

sneller bij je dan je denkt, en ze
wijken niet. Schreeuwend, arro 
gant en levensgevaarlijk razen ze
langs. die aalgladde, agressieve
snelfietsers. Er zijn al gevallen
gemeld van dat soort kerels die
verongelijkt afstapten als ze wer
den aangesproken op hun rijge·
drag en argeloze omstanders in
elkaar timmerden met hun pomp
jes of bidons. Dan zie je de politie
niet... Waarom voor hen geen
maximumsnelheid? Bellen in de
auto mag niet, maar schreeuwen
op racefietsen wel?

Fredje Bouma

Wees gewaarschuwd. boeren en
buitenlui: de politie doet niets, dus
zorg dat je altijd je punaises of
kopspijkers bij je hebt.

Gediplomeerd
schoenhersteller

Schoenn:-akerij
Sleutelsèrvice

~ .~ I I

Mid Ijans
Kajuit 3 22A
Lewenborg
Groningen

Te l.: 050-5410286

Terreur op de weg

Het lijkt allemaal zo onschuldig: al
die vrolijke kleurtjes op vederl ich
te fietsjes indeverte, maar ze zijn

De klaverjasavond in september leverde de volgende uitslag op:
1. Delta van der Molen 5415
2. Kees Wierenga 5047
3. Jan van der Molen 4903
4. Annie Foekens 4842
De volgende keer is op dinsdag 13 oktober, aanvang 20.00 uur.

Wie hier eens rustig wil wandelen of fietsen, kan overvallen
worden door onverwacht gevaar dat loert op de dorpswegen.
Vooral op zondagen, als iedereen van zijn rust geniet, blijken
anderen een heel ander idee over zondagsrust te hebben.

Het zijn die verrekte wielrenners
die in hordes langs scheuren. Wat
ooit begonnen moet zijn als een
onnozele vrijetijdsbesteding in
clubverband, is verworden tot een
gevaar voor mens en dier. Die
foeilelijke, felgekleurde kerels op
hun hangfietsen, die schreeuwend
door de dorpen scheuren.

Hoe gevaarlijk die ronkende, wal
mende motorclubs ook zijn die op
de vroege zondagochtend langs
razen, hoe irritant ook die debiele,
stinkende Solexbende met hun
nepleren jassen, ons bedreigt een
nog veel groter, want sluipender
gevaar.

"De Soos"
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Expeditie Boerenland
Zaterdag 10oktober ontdekt jong en oud de natuur dicht bij huis.
Tussen 11.00 en 16.00 uur is in het Geweidehof een veelzijdig
programma met allerlei verschillende activiteiten. Voor volwasse
nen en kinderen is er van alles te leren en te doen. De activiteiten
zijn gratis. Meer informatie op www.grunnleeft.nl.

De hele dag zijn er volop activiteiten:
• veldlessen voor kinderen 'waar wonen vogels'
• lezingen over uilen, weidevogels, het houden van bijen, rietvogels,
en de grauwe kiekendief
• de wedstrijd 'schilder het mooiste verenkleed'
• proeverij van Groninger steekproducten
• kookdemonstratie van traditionele Groninger mosterdsoep en een
toetje van een oertarwe
• springkussen
• kleurwedstrijd
• braderie
• excursies over boerenland met uitleg over agrarisch natuurbeheer.
• allerlei spelletjes en quizzen over natuur
• cavia's, konijnen en geitjes
• timmeren van nestkastjes
• de wedstrijd 'strobalen werpen'
• een demonstratie van het pellen van oude graangewassen
• ezeltje rijden
• smullen van pannenkoeken die gebakken zijn van spelt, een oeroud
graan.

Expeditie Boerenland wordt georganiseerd door de acht Groninger
agrarische natuurverenigingen. Deze verenigingen zetten zich in voor
behoud en ontwikkeling van de natuur op het boerenland. Zij zetten
zich invoorweide- en akkervogels, vlinders, planten etc. enwerken aan
behoud van het landschap. Met de 'expeditie Boerenland' willen de
verenigingen informatie geven over de natuur in het landelijke gebied
en laten zien waar de verenigingen zich mee bezig houden.

''Het Vuur" feliciteert Roei en Gerda en wensthen een lang en gelukkig
samenzijn!

Met een grote pakpers wordt stro, hooi of gras van het land gehaald.
(Foto:Sieb-Ktaas Iwema)

Loonbedrijf Nico Groothoff
Loonbedrijf N. Groothoff (Nico en Fanny, plus hulpen) is gevestigd aan
de Lageweg tussen Garmerwolde en Thesinge. Indeze tijd zijn ze veel
aan het slootwallen klepelen en daarna de 'swetsloten' rietvrij maken
door middel van maaikorven (een trekker met kraanarm). Verder zijn
ze druk in de weer met het brengen van vaste kippenJrundermest over
de (stoppel)landerijen, waar eerst met de grote pakpers nog stro, hooi
of gras vanaf gehaald is. Ook een sloot (her)graven of uitbaggeren met
de rupskraan en afvoeren met dumperkipper hoort tot de mogelijkhe
den. En nadat eerst nog met de sleufkouter (mesttank) vloeibaar mest
is opgebracht. wordt het land weertot (en met) inzaaien klaar gemaakt.
Maar ook een tuin, oprit of bouwplaats uitgravenJIegaliseren met de
mobiele- of rupskraan is mogelijk. Een bedrijf dat breed inzetbaar is
binnen de landbouw, én in allerlei werkzaamheden erbuiten.

Groeljes, Sieb·Klaas Iwema

Houthakkers, zagers,
natuurliefhebbers ... opgelet!
Zaterdag 7 november a.s. is het de nationale natuurwerkdag. Wij
zouden die graag gebruiken omde essen rond het kerkhof te snoeien.
Maar daar hebben we uw hulp bij nodig. Vele handen maken immers
licht werk. Ervaring leert dat alswe met wat mensen zijn, deklus in het
begin vandemiddag geklaard is. De dag begint om 9.30 uur. Als u zich
op tijd opgeeft weten we hoeveel appeltaart ernodig is en hoe groot de
pan erwtensoep moet zijn... Uziet, voor uw natje en droogje wordt goed
gezorgd. U kunt zich opgeven bij Piet Huisman of Kor van Zanten.

De plaatselijke commissie van de Sffchffng
Oude Groninger Kerken, Thesinge

REINIOINGSSERVICE

Peter Kuil
Osloweg126 . 9723axGroningen
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"Hè hè, dat heb ik toch maareven mooi waargemaakt". (Foto: Henk Vliem)

en verder ....

Ton Heuvelmans, Peta Jurjens,
Wolter Karsijns en Pluc Plaatsman

mensen interviewen, inwoners
vragen om allerlei bijdragen, be
staande bronnen onderzoeken, op
zoek gaan naar onbekende bron
nen en wat zich verder aandient.
De Commissie functioneert onder
de vleugels van de Vereniging
Dorpsbelangen, vandaar dat het
vertrouwde logo onze artikelen en
correspondentie zal sieren. Maar
voortaan wel met (historische)
bronvermelding.

De Historische Commissie Thes
inge hoopt, met de medewerking
en het vertrouwen van de inwo
ners, heel wat van het verleden te
kunnen bewaren voor de toe
komst.

Daarom zal de Historische Com
missie regelmatig een beroep op
u doen en bovendien over haar
activiteiten rapporteren in dil ver
trouwde medium, De Garmer &
Thesinger Express, die ook al een
hele geschiedenis kent. Wij willen

Thesinge is een dorp met een
rijke geschiedenis, waarvan zo nu
en dan iets boven water komt of
wordt opgeschreven. De pas ge
vormde Historische Commissie
Thesinge wil zoveel mogelijk van
de geschiedenis van het dorp be
waren en op schrift stellen. Afge
zien van archieven en bibliothe·
ken zal ze daarvoor een beroep
doen op de bevolking zelf. De
verhalen over hoe het er vroeger
echt aan toe ging liggen niet op
geslagen in kaartenbakken, maar
leven onder de mensen zelf.

Paula Dunne bij haar foto 's. (Foto: Sieb-Klaas Iwema)

Alle momentjes

Een nieuw initiatief in Thesinge? Jawel, maar dan oud... Zoals in
zoveel gemeenten leeft ook in Thesinge de behoefte iets van de
historie vast te leggen. De tijd verstrijkt, nieuwe mensen komen,
oude mensen vertrekken, gewoonten veranderen. Voor je het weet
is alles voorbij en weet niemand meer hoe het ooit geweest is...

Henk Vliem

paratuur aan boord opgeblazen
door blikseminslag. Dus dat wer
den een paar weken zwaar klus
sen. En tenslotte zeilde Bart weer
terug, richting Europa. Ook nu
weer solo. Een prestatie van for
maat.

Regiodag(en)

Welkom thuis voor oceaanreus Bart
Bart Boosman arriveerde zondagavond 27 augustus, na een
halve wereldreis van bijna vier maand zeilen weer in Garmerwolde.
Reden genoeg om met z'n allen een erehaag te vormen enzijnhuis
aan de Dorpsweg te versieren. Ongetwijfeld heeft u zijn aankomst
die avond gehoord of anders is u, dat weekend, de versierde
woning vast wel opgevallen.

Op de regiodag van 3 en 4 oktober is de Kloosterkerk geopend van
12.00 - 17.00 uur.
Zondag 4 oktober worden er 's middags twee orgelconcerten gegeven.
De eerste concert begintom 13.30 uur en dan speelt Caspar Woudt uit
Groningen. De tweede organist die voor ons komt spelen is Henk de
Muinek, dat concert begintom 15.00 uur. Om 15.30 uur bestaat er voor
de zanglustigen onder ons de gelegenheid een koortje te vormen.
Henk zal dan een clinic geven om in kort tijdsbestek een aantal
dierenliedjes van Kees Stip te oefenen en uit te voeren, dit i.v.m. met
dierendag. Dus, kom, of om te luisteren, of om te zingen of om en te
luisteren ente zingen. Uzietmogelijkheden te over. Het wordt vast een
hele leuke muzikale middag, een beetje een opmaat voor ons dorps
feest van 2010.

Voor geïnteresseerden: Bart zeil
de eerst een solo-race naar Ame
rika (de OSTAR2009). Hij is daar
in, na wat wikkenen wegen. twee
de in zijn klasse geworden. Ver
volgens zeilde hij langs de kust
richting Canada.Opdie tocht werd
alle elektronica en elektrische ap-

,~'~r't Flokstra
.,:~~~~~~~ GrOning~n

Materialen '\, · ~.-:.i1t- J

voor kunstenaars~ _}$~~ ..~\
FLOKSTRA GRONINGEN STOELDRAAIERSTRAAT 15. 97 12 BV GRONINGEN 050 3 132453

Op 12 en 13 september had de FotoGroep Garmerwolde een tentoon
stelling in de kerk van Garmerwolde. Vijf heren en drie dames verzorg
den een keur aan foto's met als onderwerp (in)zicht, maar met een
totaal verschillende interpretatie. Het waren stukvoor stuk mooie, maar
ook interessante en herkenbare, voorstellingen. Door het mooie weer
én Open Monumentendag werden niet alleen Garmerwoldenaars
maar ook velen van daarbuiten deelgenoot van de artistieke club,
hetgeen van beide kanten werd gewaardeerd. Op naar het komende
lustrum.

Sieb-K1aas Iwema
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Joris Leijssenaar en zijn vader M an. (Foto: Ingrid Oudman)

De voorverkoop is op zaterdag 3 oktober 2009 bij de drie locaties
tussen 17.00 en 18.00 uur. Kaarten kosten € 17.50.

Groningen
Noorddijkerweg 26A

Lieve dorpsgenoten,

De dood komt altijd tevroeg voor iemand waar je van houdt, dit
verlies doet erg pijn.
Ebel hield zo van zijn gezin, familie, vrienden, het bedrijf,
dorpsgenoten en Thesinge. Hiervoeldehij zich als een vis in het
water.
Vanaf 1982 woonde hij hier en wist vaak meer over de inwoners
te vertellen dan ik. Doordat we in 1996 voor ons zelf zijn
begonnen, was hij minder thuis; maar als er iets inhet dorp was
te doen, was hij van de partij.
Toen de ernstige berichtgeving over Ebel in het dorp bekend
werd, werd het stil in het dorp, zei men. Iedereen wachtte in
spanning af en vrienden en dorpsgenoten boden spontaan hulp
aan. Drie weken lang werd ereen rooster opgesteld voor koken,
koffie schenken et cetera, zodat de familie alle aandacht aan
elkaar en aan het bezoek kon schenken. Geweldig! Waar een
klein dorp groot in kan zijn.
En de begrafenis...wat een organisatie; weer allemaal mensen
die spontaan hulp aanboden.
Eén inwoner van het dorp zei : "Heel Thesinge ligt als het ware
als een warme deken over jullie heen: En zo voelt hel ook,
iedereen leeft oprecht mee.
Dank voor alles wat jullie voor ons deden en nog steeds doen,
op welke manier dan ook.

Liefs Saskia, Tjeert, Susan en Roos Vaatstra

Opzondag 31 mei ging Ebel na een week ziek zijn, voorhet
eerst niet naar FC Groningen, omdat hij zich niet lekker
voelde. 's Avonds ging hij naar hetziekenhuis en 's nachts
zijn we twee keer naar het UMCG geroepen om afscheid te
nemen. Ebel heeft nog een week voor zijn leven gevoch·
ten, maar op 7 juni is hij thuis overleden.

dierenartsen

Diergezondheidscentrum
Van Stad tot Wad (050) - 541 60 70
Behandeling op afspraak ma tlm vr 9.00 -19.00 uur
Inloopspreekuur ma t/rn vr 13.00 - 13.30 uur
Inloopspreekuur zat erdag 10.00 - 11.00 uur
Openingstijden balie
Ma tlm vr 9.00 - 19.00 uur
Zate rdag 10.00 - 11.00 uur

www.vanstadtotwad.nl

Rommelmarkt bij GEO
Vrijdag 2 oktober staat de sporthal aan de W.F. Hildebrandstraat in
Garmerwolde vol koopjes. Dan houdt de voetbalvereniging GEO weer
haar jaarl ijkse rommelmarkt. U vindt er een groot aanbod aan
tweedehandsartikelen, boeken en speelgoed, maar ook tal van bijzon·
dere curiosa. En natuurlijk zijn er weer veel mooie prijzen te winnen.
De rommelmarkt begint om 18.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.

• 12 jaar en ouder: Michiel Ritse
rna.
Ik denk dat de organisatie van
deze avond terug kijkt op een ge·
slaagde avond, en we hopen tol
volgend jaar! Vist u/ jullie dan ook
mee? Dan zal het niet mogelijk
zijn een plekje te bemachtigen
tussen de twee bruggen aan de
Dijk.

Ingrid Oudman

Net als andere jaren begint de startweek met een viswedstrijd, zo ook
afgelopendonderdag. Wat opvalt bij aankomst op de"Dijk"isdat er nog
niet zoveel mensen (vissers) aanwezig zijn. Wel te verstaan zijn er 2
bezig, Michiel en Anoek. Achteraf blijkt dat groep 7 en 8opkamp is; dit
verklaart waarom er minder deelnemers zijn dan anders.

Binnen 15 minuten komen er
steeds meer kinderen en ouderen
aan, die hun plekje zoeken om de
meeste en misschien grootste vis
te vangen. Als het uurtje verstre
ken is komt de jury met het verlos
sende antwoord, en krijgen de kin
deren hun prijs;
• onder de 12 jaar: 1e prijs Joris
Leijssenaar, 2e prijs Daniel Oud
man, 3e prijs Arjen Plijter

De optredende bands:
• Café Moeke Vaalstra, Zuidwolde: The Veldman Brothers (een blues
van de Veluwe)
• Café t Jopje, Thesinge: JW. Roy en B.J. Baartmans (twee singer
songwriters)
• Dorpshuis, Ruischerbrug: Charley Cruz And The Lost Souls (een
americana band uit Dordrecht)

Startweek Thesinge

Op zondagmiddag 25 oktober aanstaande organiseert de Cultu
rele Commissie Ruischerbrug in samenwerking met de culturele
organisaties in Zuidwolde en Thesinge het blues festival "Meziek
mit bus". De combinatie van steengoede en internationaal hoog
aangeschreven muziek en het bijzondere vervoer met bussen uit
een grijs verleden tussen dedriepodia maakt "Meziek mit bus" tot
een uniek evenement. Ook dit jaar hebben we weer drie fantas
tische bands weten te contracteren.

Op zondag 25 oktober zijn de zalen open om 13.00 uur. De bussen
vertrekken om 13.30 uur. Wij verwachten dat u weer een onvergetelijke
middag zult hebben. Meer informatie zal binnenkort verschijnen op
onze website: www.meziekmitbus.nl.

"Meziek mit bus"
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St Andrews, the place te be for golfers
Golfen op St Andrews werd deze vakantie werkelijkheid voor Lisa van der Weert (16 jaar) uit Thesinge. Met nog drie meiden van
golfclub De Compagnie uit Veendam reisde Lisa naar Schotland af. .

/t's every golfer's dream to walk
on St Andrews
Het was de vader van één van de
meiden gelukt om de dames in te
schrijven voor het St Andrews
Ladies Open 2009. Ze reisden in
augustus af naar St Andrews, een
plaatsje in Schotland met zeven
golfbanen. Eén van de bekendste
banen is wel the Old Course, de
oudste enmeestprestigieuze. Ook
wel bekend als de baan met het
bruggetje, waar sinds devijftiende
eeuw al golf gespeeldwordt. Dit is
ook de baan waar de grote jon
gens golfen (o.a Tiger Woods).
Lisa heeft niet op de Old Course
gespeeld, maar op de Eden
Course, een baan aangelegd in
1914 en op deStrathtyrum Course
(1993). Wil je op the Old Course
spelen, dan is er een wachttijd van
meer dan een jaar.

Engelse banen
'Er is een duidelijk verschil met de
Nederlandsebanen', volgens Lisa.
'In Schotland waait het verschrik
kelijk harden danis het toch moei
lijk om te zorgen, dat je balletje
recht over de baan gaat. Ik ben
dan ook veel ballen kwijt geraakt.
Maar de kust is fantastisch , je
hebt overal een schitte rend uit
zicht. De baan is erg goed onder
houden en de greens (het einde
van ieder hole) zijn verschrikkelijk
snel!' De bunkers, ook wel pot
bunkers genoemd (zandgaten)
waar je onderweg in terecht kunt
komen zijn zo diep, dat Lisa er
gewoon in kan staan. 'Gelukkig
ben ik nooit in een bunker terecht
gekomen,' aldus l.isa, 'ik had de
bal er echt niet uitgekregen!' Ver
der was de fairway nogal schraal,
zodat Lisa het niet erg vond als de
bal in de rough (ruigte) lag, vanuit
hier was het soms makkelijker te
slaan, je kon dan beter onder de
bal komen. Lisa heeft twee wed
strijden gelopen. Eén ervan met
een meisjeuitSchotland. 'Het ging

Usa slaat af.

14

Usa (links) op St Andrews.

er gemoedelijk aan toe', volgens
Lisa, 'onderweg hebben we veel
gepraal'. Het viel Lisa mee, dat ze
haar zegje in het Engels zo goed
kon doen. De andere wedstrijd
was Lisa ingedeeld bij de meiden
van Veendam. Verbaasd wasLisa
over het feit dat de mensen in
Schotland zo vriendelijk zijn en
makkelijk toegankelijk. Nog een
verschil met Nederland is, dat de
golfbanen als ze niet gebruikt wor
den, gewoon open zijn voor pu
bliek. Iedereen mag over de
fairways lopen. Moet je hier in
Nederland om komen! Wel is het
hier zo, dat door sommige banen
een fiets-ofwandelpad loopt, maar
op de baan lopen is in Nederland
not done!

De Compagnie
Lisa speelt in het eerste team van
Veendam, ze heeft een handicap
van 20 en ze denkt dat ze deze
handicap dit jaar nog wel verder
omlaag kan brengen. Hoe lager de
handicap, hoe beterde speler. Met
het team speelt Lisa in de Team
Tour. Elke vrijdag of zondag is er
een wedstrijd. Verder krijgt ze één
keer inde week les van pro(leraar)
Wouter Oosting in Veendam. Een
pro heeft een handicap van O. Af
slaan is bij Lisa favoriet; met de
driver slaat ze debal zo'ntweehon
derd meter. Inde baan gebruikt ze
vooraldeijzers,om tot slot inéénof
twee puts uit te zijn.
'Wat zijn nu demooiste banen hier
in het noorden?' vroeg ik Lisa.
'Veendam natuurlijk!' Veendam
kent twee banen van ieder 9 holes.

Kortweg de oude en de nieuwe.
Lisa gaat voor de nieuwe baan:
meer water en opener. Een andere
baanwaarze graag speelt, isGlim
men. 's Zomers speelt Lisa dus
officiëlewedstrijdenhier inhetnoor
den en 's winters wedstrijden in
clubverband. Ook met Harmien sa
men worden er af en toe wedstrij
den gespeeld: Unicef en ouder en
kind wedstrijden. Doordat Lisa een
handicap heeft van onder de 20,
mag ze voor € 2,50opelkebaan in
Nederland spelen. Dat is voor niks,
als je bedenkt dat een officiële
greenfee toch al gauw zo'n € 30,
à € 50, - kost.

Joost Luiten
Toen Lisa samen met Yvonne en
Harmien in 2002 in Thesinge
kwam wonen, begon
Harmien te lessen bij de Borg
meren in Scharmer. Ze heeft haar
GVB (golfvaardigheidsbewijs) in
Veendam gehaald en vond dat
het in Veendam goed golfen was,
zodat ze daar lid is geworden en
nu een aantal keren per week op
de Golfbaan in Veendam te vin
den is. Lisa ging wel eens mee en
sloeg af en toeook een balletje en
datging steeds beter. Er werd les
genomen, GVB gehaald en nu
speelt ze dan in het eerste jeugd
team van Veendam. Haar vrien
den en vriendinnen zijn trots op
haar !
Lisa 's grote voorbeeld is Joost
Luiten. 'Joost Luiten is erg goed',
volgens Lisa en 'het is een golfer
die er in eens was. helemaal uit
het niets gekomen'. Joost Luiten

werd tweede bij het KLM OPEN
(2007). Verder volgt ze in de golf
bladen Marjet van der Graaft. Om
het golfen opdetv te volgen heeft
Lisa geen tijd, dat lijktmij ook niet
als je leest wat ze allemaal nog
meer doet.

Veelzijdig
Lisa zit in atheneum 4 van het
Wessel Gansfortcollege te Gro
ningen en volgens haar heeft ze
het daar best drukmee. Maar Lisa
doet niet alleen aan golf, ook vol
leyballen, saxofoon spelen, hard
lopen zijn één van haar vele be
zigheden. Eén keer in de week
naar de muziekschool, waar ze in
een bandje (Jazz One) speelt. Vol
leyballen doet ze bij DES in Ten
Boer, waar ze op zaterdag ook
nog meedoet aan wedstrijden. En
als er tijd is ..... hardlopen; een
rondje Klunder kan er een aantal
keren in deweek ook nog wel bij!
AI met al, Lisa van der Weert:
sportief, veelzijdig, 'een echte al
les kunner'!

Peta Jurjens

Golf
Golf staat in de top drie van
de snelst groeiende sporten
van Nederland. Er komen
jaarlijks zo'n 20.000 golfers
bij, volgens de NGF (Neder
landse Golf Federatie) . De
trend is, dat jongeren steeds
vaker voor golf kiezen. De
groei is voor een belangrijk
deel te danken aan de vrij
toegankelijke banen. In te
genstelling tot besloten clubs,
waarvan men lid moet zijn en
jaarlijks contributie dient af te
dragen. Op de open banen
betaal je geen lidmaatschap
en contributie, maar enkel als
je een ronde wilt lopen.
Golfen doe je zomer en win
ter, je bent altijd buiten en je
vertoeft vaak in een mooie
natuurlijke omgeving. Meer
weten over golf, hieronder
een paar tips!
Golfbanen in de buurt:
Vlagtwedde, Roden, Assen,
Glimmen. Veendam, info bij
Lisa van der Weert.
Slochteren (Schildmeer, open
mei 2010), info bij Peta
Jurjens.
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bouwerschapweg 48
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Voor:
Dumperwerkzaamheden,
maa ikorven en persen
van hooi en stro staan
wij altijd voor u klaar.

De witgoed
elektro specialist•

Reparatie van alle merken
wasautomaten en drogers,
koelkasten, diepvriezers

en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

Schade herstellen,
dat laat je toch

aan de vakman over!
Kollerijweg 14

Woltersum
Tel. 050 - 3021796
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ponyhengsl (1.48m)
Romantic Popcom v. Romantico

OudeRijksweg 11- 97 98 PA GARMERWOLDE
T. (050) 541 6501- F.(050) 5419268 - www.hcvengc.ccm-i n!c@hcvengc.com

AI sinds 1964 uw betrouwbare specialist in nieuwbouw, verbouw, uitbreiding en onderhoud
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www.NEED5ER.NL

NATIVE·ENGLISHEDITING SERVICE
l UDDESTRAAT7 . 9797PM THESINGE Brille n - Co ntac tlenzen - Hoor toeste lle n

Winkelcentrum Lewenborg
Ka ju it 281 - 9733 CV Gronin gen

Telefoon/Fax (050) 5490549

• moder ne contact lenssyste me n • ged ipl o mee rde specialis te n

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.

Boekholt - Hensbroek

RDW@NEEDS ER.Nl

aso 302 4139
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Foto van de maand

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Vacant, voor mlormafie deredactie
Fotograaf Thesinge:
MyIa Uitham050-3023483
Eind-redactie:
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg26- 050-5415335
9798PEGarmerwolde
DesireeLuiken
Luddestraat 3 - 050-3023352
9797 PM Thesinge
Penningmeester:
Karei Drabe. Stadsweg 3
9798 TEGarmerwolde-050-5411019
RabobankBedum·Deltzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld€ 14,50p.j.
Bij automatischeincasso € 11,55p.j.
Postabonnees:
basistarief +portokosten
Prijsper krant€ 1.50
Hoofdartikel op internet:
www.garmerwolde.net

Rode neuzen van Emma Tammens, Amber Wierenga en Anniek Sewuster tijdens de reünie van De Til!
(Foto: Myla Uitham)

Agenda
tlm zondag 4 oktober
Op zeven verschillende locaties
foto-exposities van Gerard King
ma in het kader van de fotomani
festatie àNoorderlichtÓ. Voor een
overzicht van de locaties:
www.kingma.nu.
Zaterdag 26 september
Trefpunt Thesinge: Thesinger
Dorpsrun.15.00 uur start Kidsrun,
17.00 uur start run.
Vrijdag 2 oktober
Sporthal Garmerwolde; 18.30 .
21 .00 uur: Rommelmarkt voetbal
vereniging GEO.
zaterdag 3 oktober
• Viering l a-jarig bestaan Agris
hop
• t Jopje Thesinge; geopend van
16.00 . 19.00 uur.
• Kloosterkerk Thesinge; 12.00 •
17.00 uur: Regiodag - kerk open.
Zondag 4 oktober
• GemeenteTen Boer; Open Ate
lierroute KAT
• Kloosterkerk Thesinge; 12.00 
17.00 uur: Regiodag • orgelcon
certen
• Feestavond voor alle Thesin
gers in dorpshuis Trefpunt vanaf
21.00 uur. The Steve Sand Band
zorgt voor een avondjeblues, rock
en ballads. Afwisselende muziek
van gevoelig tot swingend en ste
vig. Toegang vrij !
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Woensdag 7 oktober
Feestelijke opening verbouwde
aBSGarmerwolde; open huis van
08.30 - 12.00 uur
Donderdag 8 oktober
Buurhoes. Ten Boer; van 14.00 .
16.00 uur: Slechthorend en dan
... Lezing over dit onderwerp door
audicienEdwinMoorlag. Alle gein
teresseerden zijn van harte wel·
kom, de toegang is gratis.
Vrijdag 9 oktober
Opening Buitenwinkel La Bloem
Thesinge; 11.00 - 17.00 uur
Zaterdag 10 oktober
• Geweidehof, Garmerwolde; van
11.00 - 16.00 uur: Expositie Boe
renland, met volop gratis activitei
ten
• Muzieksessie van Folknoord in
café Molenzicht, aanvang 20.00
uur
Woensdag 14 oktober
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol
de; 19.45 uur: Dhr. Raangs uit
Appingedam houdt een lezing
over Prinsjesdag (NBvP Vrouwen
van Nu)
Zondag 25 oktober
Thesinge, Zuidwolde, Ruischer
brug; 13.00 uur: Meziek mil bus
Donderdag 29 oktober
Kerkhörn, Garmerwolde; 10.00
uur: Koffiemorgen voor mannen
en vrouwen; het maakt niet uit
waar jewoont,wat jedoet ofwieje
bent.
zaterdag 31 oktober
Thesinge: vanaf 9.00 uur: opha
len oud papier

Maandag 23 november
Najaarsvergadering van de Vere
niging Dorpsbelangen Garmer
wolde in Dorpshuis "De Leeuw" te
Garmerwolde. Aanvang 20.00
uur. De zaal is open vanaf 19.30
uur. .
zaterdag 7 november
Kloosterkerk Thesinge; 9.00 uur:
Nationale natuurwerkdag. U kunt
zich opgeven bij Piet Huisman of
Kor van Zanten.

Protestantse gemeente

Garmenvolde/Thesinge

Zondag 4 oktober
10.00 uur in Thesinge dhr. Dijks
tra uit Gasselternijveenschemond

Zondag 11 oktober
10.00 uur in Garmerwolde Mevr.
Meihuizen uit Kantens

Zondag 18 oktober
doop, belijdenis, bevestiging en
afscheid ambtsdragers
10.00 uur in Thesinge ds. V.d.
Lagemaat uit Ten Boer koffiedrin
ken na de dienst

Zondag 25 oktober
10.00 uur in Thesinge
ds. Fontein uit Groningen

Kopij Inleveren vla:
GenTexpress@hotmall.com,
bij Dorpsweg 26 ol G,H. schoner
laan 16: uiterlijk dinsdag
20oktober vóór18.00Uur.

Rectificatie
Door een knullige foutvan de
schrijver is in het auçustus
nummer van de G &T een
conceptversie van het artikel
'Grafzerk bijna weer in oude
luister hersteld' geplaatst.
Hierdoor staan in het verhaal
een paar onjuistheden. Te
weten: Lina Westerdijk·Groe
neveld is in hel dorp Garmer
wolde geboren en zal in Gar
merwolde op de Lagere
School. Aaltje Kooistra-Bak
ker daarentegen ging in The·
singe naar school en is aan
de Lageweg geboren. En ver
der is de heer Hofstede van
Schildersbedrijf Hofstede
geen familie van Lina.
De restauratie van de graf
zerk van Roelf Harms Wig·
boldus is inmiddels afgerond.
De zerk staat er (bijna) weer
als nieuw bij.

In het augustusnummer
stond dat Lee en Leyan van
Beukering in mei dit jaar ge·
trouwd zijn, maar ze zijn in
maart getrouwd.

De redactie


