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Susan de Smidt ruim 10 jaar uitbaatster van 't Jopje
Na een onderbrek ing van 25 jaar is hel uil 1762 dalerende huiskamercafé "I Jopje" alweer 10 jaar aan haar tweede leven bezig, als een
van de oudsle huiskamercafé's van de provincie Groningen, In maart 1999 heropende Susan de Smidl de deuren, nadal Klaas en
Jacoba (Jopje) Schipper rond 1970 de deuren van hun café hadden geslolen. Een blik op hel reilen en zeilen van een café waar hel
door de persoonlijke en huiselijke sfeer goed loeven is.
Van klei naar zand en terug naar
klei
Na 8 jaar op de kleigrond van het
Klunder te hebben gewoond. in
het boerderijtje tussen Holtman
en de huidige Eemshavenweg.
verhuisde Susan in 1983 naar de
zandgronden van Drenthe. Aarden kon ze daar echter niet, en
wilde graag weer terugkeren naar
de klei van het weidse Groningerland. en als het even kon: terug
naar Thesinge... Dat wisten ook
Saskia en Ebel Vaatstra, ze tipten
Susan in 1994 op het te koop
staande voo rmalige huiskamercafé .
"We gingen kijken en ik was meteen verkocht, het was precies wat
ik altijd graag had gewild, echt een
droomplekje. Binnen een week
was de koop met de vorige bewoners - Karin en Peter Hoppenbrouwers . gesloten." Sindsdien
woont Susan in het meest karaktervolle en oudste huis van
Thesinge, deels opgetrokken uit
de oude fu ndamenten van het
voormalig klooster Germania, van
waaruit het Thesinger ommeland
is ontgonnen.

Paul Latensteijn en Susan de Smidt. (Foto: Desiree Luiken / Hans vd Brand)
glorie terug te brengen. Oude cafés werden afgezocht om kleurstellingen, behang en inrichting te
achterhalen . Zo veranderen de
kleuren in het huidige oud-roodbruin, via Hofstede kwam en ze
aan het behangetje met oud-motief, en met veel speurwerk wer·
den de oude lampen. tafels, stoelen, prenten, etc. verzameld. De
laatste aanwinst is de originele
biertapi nstallatie van Klaas en
Jacoba Schipper, onlangs beo
zorgd door hun kleinzoon Paul
Latensteijn, die de tap op zolder
vond. Als je het café binnenstapt
waanjeje zo weer een eeuw terug
in de tijd.

Van huiskamer naar
huiskamercafé
Terwijl de vergaderrui mte werd
verbouwd woonde Susan met het
gezin (toenmalige echtgenoot
Hans Weggemans en kinderen
Emma en Michiel) in het huidige
café. Omdat veel authentieke elementen bewaard waren gebleven,
zoals de gave 19' eeuwse oude
houten toog met fraaie ernamentenen de origineleplavuizen vloer,
kwamen ze al snel op het idee om . Vervlogen tijden herleven
het huiskamercafé weer in oude In 1995 ging op Open-Monumen-

tendag de deur voor het eerst een
dagje open. De belangstelling was
overweldigend , velen kwa men
helpen , vervlogen tijden gingen
herleven . Vele reacties volgden;
kon 1 Jopje niet vaker open? Het
was zo gezellig I
Het was een geweldige impuls om
de woonkamer terug te brengen
in de staat van huiskamercafé.
Maar het moest wel iets speciaals
worden. Susan begon aan cursus sen als sociale hygiëne en
cafébedrijf, en ging in de leer bij
professionele koks van toonaangevende restaurants om de fijne
kneepjes van het culinaire vak te
leren. Vergu nningen moesten
worden geregeld en de gemeente
kwam kijken of alles aan de eisen
voldeed. Toen alle papieren bin-

nen waren en de nodige aanpassingen gedaan, werd de deur in
maart 1999 feestelijk geopend, in
aanwezigheid van nazaten van de
familie Schipper en oudThesingers.
"Als eerste klant kwam Froukje
van der Veen (echtgenote van
Reinder van der Veen) vragen of
ze haar verjaardag in het Jopje
kon vieren, de familie was te groot
geworden voor haar woonkamer
destijds. Het beviel blijkbaar goed,
nog verscheidene jaren bleef ze
haar verjaardag in 't Jopje vieren !"
Toegewijd en culinaire kwaliteit
In de eerste jaren was het café
iedere zaterdagmiddag open en
al snel kwamen daar - via via steeds meer bruiloften, feesten

en partijen bij. Vele organisati es
kwamen naar Thesinge om in het
gezellige Jopje te vergaderen. Die
gezelligheid en goede sfeer komt
niet alleen door de sfeervolle inrichting. maar ook door de toewijding waarmee Susan de mensen
benadert en de passie waarmee
ze het eten bereidt. "Ik probeer zo
lekker mogelijktekokendoor verse
en biologische producten te gebruiken. Ik wil geen concessies
doen aan de kwaliteit, het liefst zet
ik iets op tafel waar ik zelf achter
sta. waarmee ik de klanten echt
een plezier kan doen. Het menu
probeer ik altijd in overleg samen
te stellen. maar het moet wel een De originele bierkranen (uit de oorlogstijd, er waren toen geen flesjes)
beetje bijzonder zijn. Een schnitzel mét inscriptie: K. SChipper, Thesinge. (Foto: Desiree Luiken)
of patat kun je dus beter elders
eten!" En dat maakt het huidige pen in de week aan te nemen. gaf in 2000 vele onvergetelijke
Jopje zo uniek: je vindt er de rust, 'Gelukkig' helpt de recessie een momenten en mooie herinnerinintimiteit en sfeer van vervlogen handje, veel bedrijven en overhe- gen. Niet alleen oud-Thesingers
tijden, terwijl je kunt genieten van den schrappen het vergaderen ontmoetten elkaar in het herrezen
bijvoorbeeld een culi nair 4-gan- buiten de deur. AI met al is het nu Jopje, ook bekende Nederlanders
gen menu of lekkere stoofpotjes! rustiger en beter in balans. Ik liep als Maxim e Verhage n, Hans
eerst met de gedachte rond om Alders, Jan Marijnissen deden het
Een bezig levenlje
eind van dit jaar te stoppen, maar Jopje aan , en vonden er eens
De persoonlijke en kleinschalige dat plan heb ik laten varen, het opnamen plaats voor een kinder
Tv-programma met Jochem van
formule sprak velen aan, de gaat voorlopig goed zo!"
Gelder. Ook onze oud-burgeagenda liep snel vol. Maar om er
helemaal haar werk van te ma- Hoogtepunten in het 1D-jarige meester Rika Pot maakte regelmatig gebruik van 't Jopje en
ken, en elke dag open te zijn was bestaan
teveel van het goede en ook in Ook Susan zelf geniet van de bij- zorgde zo voor weer nieuwe klanhaar eentje niet te behappen. zondere momenten, de gezellig- ten. Mond tot mond reclame is de
"Hoewel ik het allemaal zoveel heid, en de ontmoetingen in en beste reclame en dat heeft tot nu
mogelijk zelf probeer tedoensprin- om haar huiskamercafé. "Een toe altijd goed gewerkt." Met 't
gen gelukkig ook vrienden en fa- jaarlijks hoogtepunt is het optre- Jopje staat Thesinge dus goed op
milieleden te hulp. Koken voor een den van bandjes tijdens Meziek de (menu)kaart!
groep van zo'n 25 man betekent mit Bus, het helecafé staat dan op
Ernst Lofvers
namelijk alsnel een heledag voor- z'n kop. Ook het Vijftige ~are nfeest
bereide n, bood schappen doen,
koken, tafels dekken, serveren.
afruimen, afwassen, etc. Vaak is
het werk dan pas rond middernacht aan kant." Toch vertrekt
Susan vaak weer in alle vroegte
richting Leeuwarden, voor haar
driedaagse baan in het MCL. "De
afwisseling tussen het praktische
caféwerk en het 'hoofdenwerk' in
het ziekenhuis zorgt er gelukkig
voor dat het goed is vol te houden.
Ik heb veel plezier aan het catèwerk als ik de mensen blij en tevreden weer naar huis zie gaan."

Slapeloze nacht
Vorig jaar liep de agenda over, het
werd te hectisch. "Er liep zelfs een
afspraak mis en stonden de gasten voor de dichte deur, terwijl ik
niet eens thuis was, vreselijk! Ik
hield er een slapeloze nacht aan
over. Gelukkig hadden ze een
ander onderkomen gevonden, ik
heb ze direct een bloemetje laten
bezorgen... Ik besloot daarop om
alleen nog de eerste zaterdag van
de maand open te zijn en niet
meer dan twee à drie gezelschap2

Milou Suer, Susan de Smidt, Carla Winkefman, Anja Ensing en Daphne
Wiegertjes hebben de overgebleven bollen van de hondenpoepacffe,
een paar honderd krokusbolletjes, gepoot langs de bekende uitlaat·
routes; langs de Dijk, Smitshouk, een stukje Schutter/aan, stukje
Mo/enweg, stukje Klunder. Ze hopen natuurlijk dat Thesinge in het
voorjaar vol bfoemeljes staat. Hier en daar vonden ze tijdens het poten
toch nog een verdwaalde hondendrol... Die hebben ze meteen maar
opgeruimd. Na het poten bood Susan hen een drankje en een hapje
aan in 1 Jopje. (Foto: Daphne Wiegertjes)

Skijlijn
Iedereen hier kent de skyline
van Garmerwolde en Theslnge. Geholpen door het vlakke
land om ons heen is van grote
afstand te zien hoe onze dorpen zich met hun kerktorens,
boomwallen en behuizing fraai
aftekenen tegen de Groninger
wolkenlucht.
Jaren geleden besloot de redactie van de Garmer & Thesinger
Express haar lezers te verblijden
met een fraai relatiecadeau. Voor
een geringe som kon den de
abonnees briefpapier en correspondentiekaarten bestellen waarvan het briefhoofd bestond uit de
getekende skyline van onze dorpen. Zowel in Thesinge als Garmerwolde gingen deze sets grif
van de hand, en menigeen heeft
in de loop der jaren gelukwensen , jobstijdingen of vakantiegroeten verstuurd op dit briefpapier.
Het briefhoofd was zo populair dat
menige vereniging zich in de loop
der jaren het bekende logo heeft
toegeëigend. Onlangs nog heeft
de Historische Commissie en de
Stichting Thaisner Oörpsrun zich
met het bekende logo gesierd. Er
rijden zelfs campers rond met die
skyline achterop. Het was destijds
kennelijk een gouden zet van de
redactie van de G&T om opdracht
te geven tot het vervaardigen van
dit briefhoofd.
Maar ze hebben destijds niet dui·
delijk de bron vermeld, zodat weinigen nog weten wie de kunstenaar isdie, inweer en wind zittend
op een krukje in het weiland, van
onze beide dorpen die fraaie skyline heeft getekend. Welnu, het
heeft lang genoeg geduurd, de
dag der wrake is aangebroken.
Fredje onthult bij dezen voor eens
en altijd de identiteit van onze
skylinekunstenaar: het is een van
de éminences les plus grises van
Thesinge en hij luistert naar de
naam Ad van Zalk. En dat al vele
jaren. Waarvan akte.

Fredje Bouma

"Meziekmet bus"wederomeen groot succes
Op zondag 25 oktober jl. organiseerden de culturele clubs van
Thesinge, Zuidwolde en Ruischerbrug voor de tweede keer het
spectaculaire bluesfeslival "Meziek met bus" in de drie dorpen.

Ernst Lofvers, de overbuurman van de Kloosterkerk, was ook van de
partij, (Fa/a: Myla Uitham)

Vele handen maken licht werk
Het was alweer vierjaar geleden dat er een natuurwerkdag rond de
Kloosterkerk was georganiseerd met als voornaamste doel het
knotten van de esdoorns langs het kerkterrein. Dus was het de
hoogste tijd voor een nieuwe werkdag en in de G&T van oktober
jl. stond dan ook een oproep voor houthakkers, zagers e.d..
En wat een enthousiasme. Of het
nu kwam door de appeltaart of de
erwtensoep, die in het stukje als
trekker werden vermeld, ik weet
het niet. Onze mede dorpsbewoners hadden er blijkbaar gewoon
zin in. Even de handen uit de
mouwen voor een praktische klus.
Onder de bezielende leiding van
de heer Burm van de kerkhoven
commissie van de Stichting togen
een kleine twintig helpers aan het
werk. Er waren zagers, knippers,
slepers, harkers, kruiwagenchauffeurs... geweldig. In volle
vaart werden de bomen van takken ontdaan en om goed twaalf
uur zaten we alweer aan heerlijke
snert van Clara van Zanten (recept op aanvraag beschikbaar...)
met roggebrood en spek of vers
bruinbrood, warm uit de oven. Het

is soms helemaal niet gek hoor
om inwendige mens te zijn op dit
soort dagen. Om twee uur was de
klus geklaard. Alle bomen langs
het kerkterrein stonden er weer
kortgeknipt bij, andere waren goed
opgesnoeid en ontdaan van dood
hout. Eengrotebultbladeren langs
het pad en een immense berg
takken naast de kerk waren de
getuigen van het harde werken.
Fantastisch .
Bedankt Johan Mollema voor de
worst-sponsoring , Edward Oud·
man voor de sponsoring van klein
gereedschap en bedankt allemaal
voor jullie geweldige inzet.
Namens de plaatselijke
commissie van de Stichting
Oude Groninger Kerken,
Pluc Plaatsman

In deze anders zo rustieke Groninger dorpen traden drie internationaal befaamde blues bands op.
De com binatie van steengoede
bluesmuziek en het bijzondere
vervoer met bussen uit een grijs
verleden tussen de drie podia
maakten "Meziek mit bus" ook
deze keer tot een uniek evenement.
Zeer enthousiaste reacties kwamen niet alleen van de bezoekers. maar ook van de bandleden:
de muziek was prima. de sfeer
goed, geweldige weersomstandigheden, niets te klagen. Het geeft
de organisatie de energie om ook
voor het volgend jaar weer met dit
evenement aan de slag te gaan.

De organisatie mag trots zijn op
de kwaliteit van de bands en het
enthousiasme waarmee zij hun
favoriete blues muziek ten gehore
brachten. De liefhebbers van deze
muzieksoort kwamen in alle op·
zichten en op alle drie locaties
zeer aan hun trekken.
Rest mij nog alle vrijwilligers en
vooral de sponsoren te danken
voor hun medewerking !
DeCulturele Commissie Ruischerbrug
Jan Boon

Kijk voor een impressie op
www.meziekmitbus.nl.
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Vol verwachting gaan deelnemers uit Thesinge en Garmerwolde op
weg naar het eerste optreden; hetis net een schoolreisje. (Foto: Andries
vd Meuten)

Garmerwolde in kerstsfeer

Computerles in Garmerwolde

Op zaterdag 12 december tussen 16.00 en 20.00 uur organiseert Garmerwolde een kerstmalinee! Op verschillende adressen in het dorp valt er iets sfeervols te beleven.

Bij voldoende belangstelling organiseert de NBvP Vrouwen van
Nu afdeling Garmerwolde in het eigen dorp laaggeprijsde
computercursussen en workshops in samenwerking met 50+
Computing uit Groningen.

Eind november ontvangt u een flyer in de brievenbus met uitgebreide informatie over de verschillende deelnemers.
Heeft uvragen of vindt u het ook leuk om mee tedoen, bel dan met
Tiny Smit 06·51496070 of Janet Jansen 06-27313380.

Denk aan het maken van een mooi
fotoalbumvan digitale foto's of het
beheren en eenvoudig bewerken
van de vaak honderden foto's die
via een digitale camera op de PC
terecht zijn gekomen. Hiervoor
wordt gebruik gemaakt van het
gratis programma Picasa.
Ook de mensen die nog moeite
met de PC hebben, kunnen tegen

lage tarieven worden ondersteund
bij het beheren, de beveiliging en
het 'bij de tijd' houden van de
computer. Iedere cursist oefent
tijdens de cursus of workshop op
een moderne laptop.
Liefhebbers (zowel mannen als
vrouwen) kunnen contact opnemen met Janna Hazeveld. tel. 050541 4777.

Flokstra
Groningen
Materialen
voor kunstenaars
f LQKSTRAGRONINGEN STDElDRAAlERSTRAAT 35. 9712 BV GRONINGEN OSO 3132453
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Gewoon op houtjes
Vader en zoon Hartog, verwoed schaatsliefhebbers, begeleiden
het hele schaatsseizoen kinderen, jeugd en volwassenen van
Presto op de ijsbaan in Kardinge.

Familie Hartog
Jacob Hartog is z'n hele leven al
een schaatsliefhebber geweest.
Om zelf een goede schaatser te
worden volgde hij een cursus voor
jeugd-schaatsleider. gevolgd door
een vooropleiding wedstrijdtrainer
inAssen. Vanaf 1996ishij schaatstrainer bij Presto in Garmerwolde.
Zoon Dirk heeft de ALO in Groningen gedaan en begon z'n sportieve carrière als trainer bij GEO.
Op het ogenblik is hij ook schaatstrainer bij de KNSB Gewest Groningen en Presto.
De kick van het schaatsen is voor
beiden toch wel de snelheid die je
kunt ontwikkelen en de manier
waarop je een bocht goed kunt
lopen. Shani Davis is hun voorbeeld.

plezier in schaatsen, op de been
blijven en spelenderwijs een weg
vinden op het gladde ijs. Hij doet
dit vooral in spelvorm: slalom om
pionnetjes. spelletjes, enz. Ver·
der is er aandacht voor: glijden op
het ijs, schaatshouding en afzet.
Jacob geeft de ouderen les. Aandacht voor: schaatstechniek. snelheid en bochtenwerk.
Ondanks het leeftijdsverschil in
de groepen. wordt geprobeerd om
zoveel mogelijk aandacht aan het
individu te besteden. De lessen
duren een uur. Ouders die meekomen met de kinderen hoeven
nietstil aan de kanttestaan, maar
kunnen zelf ook de schaatsen
onderbinden.

De laatste jaren wordt het schaatsseizoen afgesloten met een etenlje
dat vader en zoon organiseren in huize Hartag! De kinderen hebben
het ernu al over! (Foto: Myla Uitham)
der tochten op het laatste moment werd afgeblazen. Met een
groepje vrienden heeft Jacob de
tocht gereden en volbracht. Het
was voor hem geen zware tocht,
het ijs was goed, alleen stond er
een harde wind. Verder schaatst
Jacob langebaanwedstrijden bij
het Gewest Groningen (500, 1500,
en 5000 meter). Ook landelijk behoort Jacob bij de top: een zevende en achtste plaats bij de
veteranen van Nederland !
Als het ijs van het Damsterdiep
betrouwbaar is, organiseert Presto
daar o.a. toertochten en wedstrijden. Meer informatie over Presto
kunt uvinden op de site van Dorpsbelangen Garmerwolde.

spookt een gedicht van Clara
Eggink door m'n hoofd, ooit meegekregen op de lagere school
(1957) .
Peta Jurjens

Schaatsen rijden

Houtjes
Glad en wijd ligt het ijs
Welke schaatsen bind je tegenIn een veeg wit en grijs
woo rdig onder? Jacob adviseert
En de lucht, tasbre kou,
Vrijdagavond
om
gewoon
op
houtjes
te
begin·
Is
gestolpt onder blauw.
Elke vrijdagavond van vijf tot zes
En mijn schaats met een kras
is de baan gereserveerd voor nen. Dit is nog het allerbeste, je
Als een schot onder glas
Presto en nog een aantal andere kunt ze goed vastbinden en alsde
Trekt een veervormig spoor
clubs op Kardinge. Er is voldoende schaatsen 'vlak' geslepen worden,
Van mijn voet uit te laar.
ruimte vo or instructie en voor kan de jonge krabbelaar de eerIk scheer scheef op het vlak
baantjes trekken; er zijn twee ste streken op het gladde ijs zetLangs een donkerblauw wak,
wedstrijdbanen en één baan voor ten. Een andere mogelijkheid is,
Na een sprong voor een scheur
de hardrijders. Het ijs in Kardinge een moderne schaatsvan de firma Schaatsseizoen
Zand
stra
.
Deze
schaats
wordt
Liefhebbers
van
schaatsen
zijn
Als
een koord, schiet ik voort
had vroeger een grauwe betonkleur, tegenwoordig kleurt het ijs vastgezet met een dubbele riem natuurlijk al in training. Op het Op het staal en ik duik
blauwen wit!Staat wel zo vriende- over de voet. Op Kardinge en o.a. wekelijkse schaatsuur van Presto In den wind en gebruik
lijk, aldus de mannen. Jacob en bij Schaatssportcentrum Ooster- is nog ruimte voor meer schaats- Elke spier, die geniet
Dirk geven samen met een col- haven aan de Oosterkade in de liefhebbers en natuurlijk voor ki n- Als ik suis langs het riet.
lega uit Groningen les. Er zijn drie stad kunnen de schaatsen gesle- deren die het schaatsen onder de
C/ara Eggink
groepen: kinderen (tot 10 jaar), pen worden. Speciale kleding is knie willen krijgen. Stel je voor er
jongeren (tot 15 jaar) en ouderen voor het schaatsen niet vereist. komt een strenge winter enje kunt
(tot 65 jaar). Dirk geeft de jong- Wel zijn handschoenen en muts niet schaatsen... Dat mag een kind
sten les. Hier gaat het vooral om verplicht, dit met het oog op mo- (ouder) toch niet overkomen!
gelijke valpartijen.
Belangstelling voor de training?
Geef je op bij Presto of bij familie
Natuurijs
Hartag, Dorpsweg 32, GarmerHet wachten is natuurlijk op een walde, tel.: 050-541 97 34. Eerst
strenge winter dit jaar. Onlangs even de kat uit de boom kijken?
voorspelde weervrouw Harma Dat kan ! Neem een proefles. Een
Boer inhet Dagblad van het Noor- mailtje naar Jacob kan ook:
den een rommelige winter. 'We jacobhartog @gmail.com
komen niet zo vaak op de schaats
als vorig jaar,' aldus Harma Boer. In het donker op weg naar huis,
Vader en zoon Hartog wensen
natuurlijk. dat Harma Boer geen
gelijk krijgt en hopen op natuurijs.
Dan binden ze zelf de klapschaats
onder en zal er menig toertocht
gereden worden. Jacob heeft al
een aa ntal keren de Noorderrondrit gereden en één keer in het
Dirk en Jacob Hartog op het ijs in 'geheim' de Elfstedentocht. Dat
Kardinge. (Foto: Myla Uitham)
was in het jaar 1996, toen de tocht
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Nellian Dijkema & Anna Poppink
uitvaartverzorging en -begeleiding

haarstudio

salitai

Boventijgerweg 19 91~}7 TD I hesinge
°503021731 of 06 53767142

mèt afspraak!

Wigbaldstr88t B • TBn Boer

informatie en vormgeving rondom de dood: Schoolhelm J. Groningen

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

Dames &
Heren kapper
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www.nettianenarma.nl

(050)3022151
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MOTOR HANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovaq-lid . 00. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accessoires leverbaar
Prima service en reparatie

JOOP NOORDHOf
Rijksweg 15
Garmerwolde
(050)3021624
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Aanleg
Beplanting
Bestrating
Boomverzorging
Schuttingen
Onderhoud
Vijvers

9797 PCTHESINGE

Telefoon 050 - 3021957

Lageweg 12 - 9798 TG Garm erwolde - Tel. 06 12154825

Fax 050 - 3021574

www.hoveniersbedrijfvanderwoude.nl

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

• Elektra • Gas. Water.

e.v.•

~ cilitB ~ ~~
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Zink. Dakbedekking

M. Ritsema - Bedum - T (050) 3010735
K . v.d. Veen - Kolham - T (0598) 393504

W arm e bak ker v o o r ieder eet moment

RIT8ENlIA
Sierbestrating
Showterras 3000 mBornhoimstraat 4 - 9723 AX Groningen
Telefoon (050) 313 86 00

Molenweg27
9797 PS Theslnge
t , 050 - 302 4830

m. 0630369109
f. 050 - 3025168

www.jellevanderveen.nl
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Stillevens
Op zondag de 15' was er kinderatelier in dorpshuis De Leeuw. Er
deden circa 20 kinderen aan mee.
De kinderen werden verdeeld in
twee groepen. De jongste kinderen hebben een schilderij gemaakt
van hun knuffel, de oudste kinderen hebben een stilleven geschil·
derd met voorwerpenvan nu (een
gitaar,een judobeker,een nintendo
ds, een duikbril...).
Voor het stilleven werd eerst de
achtergrond op kleur geverfd .
Daarna maakten de kinderen een
Onder begeleiding van Tessa Tammens zingen Owen Trijsse-naar, mooie opstelling van de zelf meeGuus Tammens en Paulus Kamara uit Thesinge hun Sint Maarten·lied. gebrachte spulletjes; eventueel
aangevuld met wat materialen van
(Foto: LucieKol)
Tineke, de lesbegeleidster van de
11 november is de dag... dat IJsbrand Brak uit Garmerwolde met zijn club. De kinderen werkten met
veel plezier en heel geconcenzelfgemaakte lampion op stap mag gaan. (Foto: Sieb-Klaas Iwema)
treerd .
Zodra de achtergrond droog was,
kon de compositie met een koolstof krijt op het doek worden aangebracht; scms met iets hulp van
Tineke. Maar er waren ook jonge
kunstenaars bij, die het al echt in
de vingers (kwast) hebben. Ook
om zelf kleuren te maken: rood
plus geel wordt ... De verslagge-

Henny Haringa zet haar compositie op het doek. (Foto: Sieb-Klaas
Iwema)

ver weet het niet meer.
Als ik zo moet inschatten was de
middag voor de kinderen vlugger
voorbij dan ze zelf dachten. En
aan de reacties te zien, was het
een zeer geslaagde middag.
Zondag de 22' werden de puntjes
op de i gezet. En onder het genot
van een borrel en eventueel hapje
mochten de (ojpa's, {o)ma's en
andere belangstellenden de resultaten bewonderen.
Sieb-Klaas

Nieuwjaarsconcert Alpenjagers
Blaaskapel de "Alpenjagers" geven op zondagmiddag 3 januari 2010
een nieuwjaarsconcert in dorpshuis de Leeuw te Garmerwolde. Deze
blaaskapel bestaat uit een groep enthousiaste muzikanten en staat
onder leiding van kapelmeester Roelf Stol. De groep speelt voornamelijk Tsjechische volksmuziek uit de streken Bohemen en Moravië.
Daarbij wordt de muziek aangevuld met Nederlands- en Duitstalige
zang.
In de pauze's zal John van Kooi voor u optreden. Het concert begint om
14.30 uur (de zaal is open vanaf 14.00 uur).
De entree bedraagt € 7.50 p.p. incl. 1 kop koffielthee.
Wilma Tammeling

Groningen
Noo rddi jkerweg 26A
dierenartsen

P ROFESSIO NEEL VERHUUR VAN:
P OFFERTJESKRAMEN. N OSTALGISCHE CARROUSELS. D RAAIO RGELS.
O LIEBOLLENKRAMEN. S UIKERSPIN. K INDER-ZW EEFMOLEN.
D RAAIMOLENS.

Kop VAN JUT VOOR KINDEREN. P ARTYTE
N OODSTROOM AGGREGATEN.

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

06546385 90
T O N N Y G

U IK E M A

0654944004

E~.

Diergezondheidscentrum
Van Stad tot Wad (050) - 541 60 70
Behandeling op afspraak ma t/m vr 9.00 - 19. 00 uur
Inloopspreekuur ma t/m vr 13.00 - 13.30 uur
Inloopspreekuur zat erdag 10.00 - 11.00 uur
Openingstijden balie
Ma t/m vr 9. 00 - 19.00 uur
Zat erdag 10 .00 - 11.00 uur

www.vanstadtotwad.nl
6

sanitair en verwarming
MAANDAG GESLOTEN

Dames & Herenkapper
zonder afspraakl

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde

DI NSDAG T/M VRIJDAG: 08 ,45 · 11 ,4 5 UUR
ZATERDAG : 08 .30 ·1 5 .00 UUR

T (050) 5493950 • M 06 53729369

Lindenstraat 1 • Ten Boer

VISHANDEL

g md

AG RI SHOP

-~

divers in groenten & fruit
Directe boerderijverkoop
• groenten & f ru it
• aardapp elen
/';:;:.
• scha rreleieren ~
• vlees

LEVERANCIER CjROOTKEVKEN EN H ORECA

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

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

Rioo/service
VAATSTRA B. \I.

• boerenzuivel
• salades & rau wkost
• brood
Dorpsweg 1 Garmerwolde
Tel. (050) 4042921 /5418462
Fax (OSO) 4042922
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Goed en gezond van de boerengrond

~rk in senioren fauteuils

~

'(,:.
'Ç}/j

riool ontstopping
riool reiniging
cemere-insoectie
Verbindingsweg 19
9781 DA Bedum
T (050) 301 2832
F (050) 301 0625
Evaatstra @vaatstra.nl
I www.vaatstra.nl

riool inventarisatie
complete aanleg
service enonderhoud

klUlfa

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

1//1/
~'I~;

~\, I
~~\

1~1 f?t SLAGTER'i
WONI NGINRICHTING

SIND S 1932

Stads weg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

NIJDAM

NIJDAM

NIJDAM

HOUTMARKT

KEUKENS & VLOEREN

WOONWINKEL

7

Smullen met
OSS Garmerwolde

De Kerststerren
komen naar Thesinge

Op OBS Garmerwolde is onlangs
een bijzonder boekje gepresenteerd: Het OBS-Smulboekje!
Tineke Meirink, kinderboekenillustrator, maar ook moeder van twee
dochters op OBS Garmerwolde,
heeft tijdens de Kinderboekenweek in alle groepen een workshop gegeven naar aanleiding van
het thema van dit jaar 'Aan tafel'.
Alle kinderen hebben tijdens die
workshops hun uiterste best gedaan hun lievelingseten te tekenen, te schilderen en te beschrijven. Elke groep weer op een andere manier. Het prachtige resultaat hiervan is gebundeld in het
OBS-Smulboekje. Een boekje
waar het water je van in de mond
loopt!
Op de website obsgarmerwolde.nl
onder het kopje 'activiteiten' kunt
ueen aantal pagina's uit het boekje
bekijken .

Stichting OSA maakt toch een
doorstart onder de nieuwe naam
Felicitas. Het openingscaneert
wordt verzorgd door het koor de
Kerststerren, dat kerstliederen uit
alle tijden en vele windstreken ten
gehore zal brengen. Het concert
vindt plaats op zondagmiddag
20 december a.s. en begint om
drie uur. Echt een aanrader om
even goed in de kerststem ming te
komen, De entree prijs bedraagt €
5,-; voor koffie en thee inde pauze
wordt gezorgd en naderhand ishet
huiskamercafé tJopjeopen vooreen
gezellige nazit.
Zet het in uw agenda en ... komen
hoorI Dit is echt de moeite waard.
Stichting Felicitas

=-"""""I"!e'_r-"- _

"Oe dorpsentree" van Garmerwolde. (Foto: Els Knol-Licht)

Kabels in Garmerwolde

Zijn onze kabels versleten? Liggen er te weinig en wordt er aan
gewerkt om stroomstoringen tot het verleden te laten behoren?
Het leek er wel optoen deentree van Garmerwolde helemaal op de NB. Nieuws over de activiteiten
kop gezet werd en er allerlei kabels over en onder de weg door die Felicitasin 2010 denkt teorganiseren, vindt u op:
liepen.
www.thesinge.com.
Niets van dit alles; de kabels zijn Die van Garmerwolde heeft hierbestemd voor Meerstad, de nieuw voor genoeg capaciteit. Het is voor
aan te leggen wijk van de stad ons niet moeilijk om onder wegen
Groningen. Maar waarom vanuit en vaarwegen door te gaan; de
Garmerwolde? De kabels moeten kabels worden er met behulp van
zo een behoorlijke afstand afleg- onderboring zo onderdoor ge- De klaverjasavond in november
gen voordat ze gebruikt worden. schoten. Er worden zoveel moge- heeft de volgende uitslag opgeleHierover gebeld met Enexis die lijk kabels in één keer aangelegd verd:
de infrastructuur hier in het noor- omdat dit efficiënter, sneller en 1. Annie Foekens
5976
voordeliger is.
den verzorgt.
2. Harry Harkema
51 76
5167
3. Harm Foekens
Het antwoord luidde: Hoewel de
Delta van der Molen 4. Jannes Ramaker
5080
afstand vanaf Lewenborg een stuk
korter is, heeft de transformator
Een glorieuze overwinning voor
daar te weinig capaciteit om Meerde familie Foekens/Harkema! Vostad ook nog van stroom en anrig jaar ging Annie met de beker
dere nutsvoorzieningen te voorstrijken; zou het dit jaar weer lukzien.
ken of wordt het toch één van de
Van der Molens? Of .., Wordt vervolgd; de volgendekeer isopdinsdag 8 december, aanvang 20.00
uur.

'De Soos'

Bas Ouursema is dol op spaghetti
bolognese! (Foto: Tineke Meirink)
Daphne Hindri ks, I:'O- P 4
Ats ik mag kiezen, dan et en we

pasta met worstj es, geraspte kaas, to matensaus en
komkommer.
Dan proe f ik de lek ke re . zachte pasta .
de warme . pit tige worst . de lekkere.
zoete tomatensaus en de koude kom kommer.
Het smaakt het lekkerst met geraspte
kaas en temetensa us.

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ

- - - - --- - _. - -- - _. _. _ . . - _ . . .

o UITGEVERIJ

' ,"

-- - - - -- -- - -- - --- - - -- - --

Uw uitstraling : ons werk!
Het maakt niet uit welke kleur
of vorm uw voorkeu r heeft,
wij maken hel ontwerp
dat bij u pastl

•

•

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

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor:

Bruiloften
Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde 050 • 5416244
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é el-"Iijk f-I OIAt
M el.be lmClket'ij
Spedaal voor tafels,
antiekrestauratie & meubelreparatie
Bezoek opma. Urn vr. na(teL) afspraak
zaterdags bent udegehele dagwelkom
Dorpsweg58• 9798 PG Garmerwolde
T (050) S494580 - F (050) 5494S79

GarmerQuiz
Vrijdag de dertiende - gelukkig had de datum geen invloed - werd er in
café Jägermeister een quiz gehouden, gemaakt door Garmerwol·
denaren oftewel Roskammers. Er waren ongeveer tien groepen met
wonderbaarlijke benamingen; per groep circa vier mensen. En tien
rondes met tien - soms hilarische - vragen, of jeugdfoto's van inwoners.
In de pauze zorgde het zangtrio De Viooltjes plus begeleidende band
voor een gezellige noot. Er was veel "jeugd" aanwezig , die ook
meededen. Na elke ronde werden de briefjes ingenomen en de
oplossing bekend gemaakt. Voor je het wist, was het middernacht.
De einduitslag is als volgt: 1. De Verkrachte Eenden, 78 punten; 2. De
Daip Doames, 74 punten; en 3. Kansloos en Ainstain, beide 73 punten.
Het was een zeer gezellige avond! Of misschien wel nacht ...
Groetjes, Sieb-Klaas

Informatiepaneel vernield
Een vandaal, of mi sschien waren het er wel meer, heeft het Informatiepaneel langs de Rijksweg vern ield. Het is gebeurd met een
markeringspaaltje. Tenminste, dat denkt de gemeente, want dat paaltje lag onder het bord. Schadepost voor de gemeente, en dus voor ons
allen: ruim achthonderd euro. Wie heeft er iets gezien? Op de foto zien
we dat het paneel tijdelijk met een stuk plastic tegen inregenen wordt
beschermd. (Foto: Els Knol·Licht)

In Thesinge bij Sinterklaas op visite
In opperste concentratie is de familie Benneker bezig met de quiz.
(Foto: Sieb-Klaas Iwema)

De kinderen uit Thesinge kunnen dit jaar zelfs bij Sint op visite ! Al le
kinderen vanaf 0 jaar Um groep 4 zijn van harte welkomop 1 december
tussen 18.00 en 19.00 uur in de caravan op het schoolplein. Papa's en
mama's neem je fototoestel mee! (Foto: Myla Uitham)

Kerstmiddag plus broodmaaltijd 50 +
Ook dit jaar organ iseert de Vrouwenraad van Garmerwold e een
gezellige Kerstmiddag plus broodmaaltijd voor 50+. Zowel dames als
heren uit Garmerwolde en wijde omgeving zijn op dinsdag 15 december van harte welkom in dorpshuis De Leeuw. We beginnen om half
drie.
In verba nd met de voorbereidingen van de maaltijd wi llen we graag
vooraf weten op hoeveel mensen we moeten rekenen. Meld u even aan
vóór maandag 7 december bij Hillie Ramaker, tel. 050-541 53 35 of
Eltie Bouwman, 050-541 65 03.

Schoen makerij
Sieotels'ërvice
..,---r.. ..-. j';', , i!\\

M i d~~elj a n s
Kajuit 322A
Lewenborg
Gr oningen
Tel.: 05 0-5410 28 6

I Groninger to-c scroo co z'n mooist

.1",",""'''''..,

Gerard Kingma
rei s- e n natuurfotografie

Geef een afdrukca deau originee l en pe rsoonlijk!
Bezoek d e we bsite voor het laa tste

nieuwsover workshops en expoSIties
Havenslraat 5 - 9797 Pt ThoSingo
www.kingrna.nu
g erard @king ma.nu
0 50 3023 8 13

Uw ad re s voor :

Voor bedrijven en particu lier
handel In:
• Pallet· en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Panetwagens
• Kantoorlcasten
• Gebruikte kanroormeubelen

• Enz.
• "Top war' prol. aluminium
steigers. trappen en ladders

NijverheidsWeg 6Ten Boer
Telefoon OSO • 3024833

Gedipl omeerd
schoen hersteller

Ritsema
I

c'" iJf:I.1J/lrlRIIJ,.it'.Jmm

8.9.9.050 - 3022689
Fax
050 · 3024834
Mobiel
06·51581046

fina nciële

administra tie
&

jaarverslagen
&
aa nglfte

lnkomstenbelasting
Luddcstraat 6
9; 97 I}M Thcs tngc
T « 1.10) 302 1319
F (050) 302 1182
M 06 SI 533772
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DQrpsentreeGannerwQldevrijwel af
Afgelopen zaterdag (14 november) is de laatste hand gelegd aan
het herinrichten van de Dorpsentree. Naar schatting een kleine
dertig vrijwilligers deden mee. Sommige parttime, anderen de hele
dag. Knap van de organisatie (Dorpsbelangen) om zoveel dorpelingen voor deze klusdag bij elkaar te krijgen. En dan, op z'n tijd,
ook nog te voorzien van een natje en droogje.
Er was genoeg te doen: kleine
klusjes, grote klussen, En was je
met het ene klaar, dan schoof je
aan bij een volgende, Tenslotte
was alles af. Een geslaagde dag,
kun je wel stellen. Zelfs het weer
zat mee: vergeleken met debuien
van de dag ervoor kon je het nu
een 'zonnige' dag noemen,

Alsueven tijd heeft, moet u beslist
eens gaan kijken naar het resultaat: nieuwe fietsenstalling met
een ecologische dakbedekking ,
nieuwe bomen en hegjes. nieuwe
bankjes, gesnoeide fruitbomen en
braamstruiken ,
geschoren
meidoornhaag en ongetwijfeld nog
veel meer. In mei zal defeestelijke

Met vereende mannenkracht werden de bomen geplant. (Foto: SiebKlaas Iwema)
opening van de Dorpsentree
plaatsvinden. En dan, als alle beplanting in fris groen staat, zal de
Dorpsentree er ongetwijfeld nog
vele malen beter uitzien dan nu.
Hiermee is dan weer een deelproject van het Dorpsomgevings-

plan afgerond. Of eigenlijk twee
stuks, want ook het laatste stukje
van de bom enrij langs de
Geweideweg is afgelopen zaterdag geplant.

Henk Vliem

Er werd hard gewerkt op 't kampke'. Ook het 'ieugdbankje' is geplaatst.
De bankjes zagen er eerst uit "as ol vraauwlu/manlu, dij tot heur Brr n
pakje shag rookt haren: rimpelg en verkleurd. Mor nou bennen t weer
jonge maaiden van 25 jaar: mooi op kleur en gladde bainen." Op het
'romantiek bankje' aan de achterkant van het appelhof kun je de
zonsondergang bij Hennan Huiskes in alle rust bewonderen. Nu nog
een of twee parkeerplaatsen aan de Dorpsweg, op de plek waar de
struiken stonden, en iedereen is blij.
(Tekst plus foto: Sieb·KlaasIwema)

Haar Effect
Zaterdag 31 oktober 2009 was het zover: een nieuwe advertee rder
in de G&T • 'Haar Effect' aan het Koopmansplein te Ten soer- had
open middag. Ze hadden de kapperszaak voorheen Barbèr grondig verbouwd en opnieuw ingericht. Dit in een zeer kort tijdsbestek; de verf was nog maar amper droog.
Na ruim 11 jaar knipervaring heeft nieuwsgierig rond; het WOW! geWilma de knoop doorgehakt en is luid was niet van de lucht. Dat
sam en met haar vaste collega moet je toch een prettig gevoel
Silvia voor haar zelf begonnen, In voor de toekomst geven, De G&T
een moderne zaak, maar met een wenst 'Haar Effect' veel succes,
(Voor een knipafspraak: zie adklassieke uitstraling.
vertentie.)
Onder het genot van een hapje en
Sieb-Klaas Iwema
drankje keken de vele belangstellenden - van jong tot oud -

REINIGINGSS ERVICE

Peter Kuil
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Wilma en Silvia in hun eigen, geheel vernieuwde kapperszaak.
(Foto: Sieb·Klaas Iwema)

Osloweg126- 9723 BX Groningen
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Oude Rijksweg 11 - 9798 PA GARMERWOLOE
T. (050) 541 65 01 - F. (050) 541 92 68 • www.hovengo.com-i nfo@hovengo.com
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Ambachtsweg 1

)vf CU'"'t"lAI\i;

)vf~
Lageweg 13 A
9797 TAThesinge
050 ·54 16272
www.romantico.nl
... Rijlessen voor kinderen
en volwassenen

9791 DD Ten Boer
T 050 5425084
M 06 30881547
info@ tammelingmo ntage.nl
www.tammelingmontage.nl

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

... Pensionslalling
... TevensIerdekking:
de bewezenNRPS·rijpaardhengst
Romanffco endeuniek goudgele
ponyhengst (1.48m)
Roman/ic Popcorn v. Romanffco

De witgoedelektro specialist.
Reparatie van alle merken
wasautom aten en drogers.
koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.
Ook voor inbouwapparaten.

LOONBEDRIJF

W. LODE
bouw erschapweg 48
9791 TJ Ten Boer
Telefoon 050 - 5418610

Prunusstr a at 5 1
wijk: Solwe r d
Telefoon (050) 5736989
Marlen O ssentj u k

Schade herstellen,
dat laat je toch
aan de vakman over!
Oo k voor de zon nebank
\l,.'rL(Jr~ d l·

vueten I..lIlII l' lI vc r d er

Kollerijweg 14
Wo lters um
Tel. OSO - 3021796

..

]

,

. ~-

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.
• mod erne ço ntactlc nssystc mc n _ ge d ip lo mee rde specia listen

www.NEED5ER.NL
NATIVE·ENGLISH EDITING SERVICE
l UDDESTRAAT 7. 9797PM THESI NGE

CORRIGEREN
VAN ENGEL5TAli GE TEKSTEN

RDW@NEEDSER.Nl

050 302 4139

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen
Win~elcentrum Lewenborq
Kajuit 281 - 9733 CV Groningen
Telefoon/Fax (050) 5490549
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Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Vacant. voor informatiederedactie
Fotograaf Thesinge:
Myla Uitham050-3023483
Eind·redactie:
Hillie Hamaker-Iepper
Dorpsweg 26 - 050-5415335
9798 PE Garmerwolde
Desiree Luiken
Luddestraat 3 . 050·3023352
9797 PM Thesinge
Penningmeester:
Karel Drabe, Stadsweg 3
9798 TE Garmerwolde· 050·5411 01 9
Rabcbank Bedum·Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 14,50 p.j.
Bij automatische incasso € 11 .55 p.j.
Poslabcnnees:
basistarief + portokosten
Prijs per krant € 1.50
Hoofdartikel op internet:
www.çarrnerwoioe.net
Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of G.N. schutterlaan 16: uiterlijk dinsdag
8 december vóór 18.00 uur.

Foto van de maand
Eilje van Huis op het dak van de fietsenstalling. bezig met de sedum aanplant. (Foto: Sieb-Klaas lwema)

. I /a l/ d ad ll r o o I' j (':' ( U:..

Salon

.Agenda
Zalerdag 12 december
• Garmerwolde; 16.00 lot 20.00
uur: Kerstmatinee.
• Café Molenzicht Thesinge; 20.00
uur: Muzieksessie van Folknoord.
Dinsdag 15 december
• Dorpshuis De Leeuw. Garrnerwolde; 14.30 uur: Ke rstmiddag
plus broodmaaltijd voor 50+. Aanmelden bij Hillie Ramaker. tel. 050·
541 53 35of Et1ie Bouwman. 050·
54 1 65 03
Woensdag 16 december
• Dorpshuis De Leeuw. Garmerwolde; 19.45 uur: Kerstavond bij
de NBvP
Donderdag 17 december
• Kerkhörn. Garmerwolde; 10.00
uur: Koffiemorgen in kerstsfeer
Zondag 20 december
• Kloosterkerk Thesinge; 15.00
uur: Het koor de Kerststerren
brengt kerstliederen uit alle tijden
en vele windstreken. Entree € 5,'
• Dorpshuis De Leeuw. Garrnerwolde: Kerstmaaltijd
Zondag 3 januari
• Dorpshuis De Leeuw. Garrnerwolde ; 14.30 uur: Nieuwjaars·
concert "Alpenjagers".
Entree € 7.50
12

• op zijn site www.pws·online.nl
Symone
nog meer mooie foto's van oa.
Ottevangers
Thesinge te zien zijn?
Te koop:
• mevrouw Oudman uitde HavenOns geweldige huis in Garrner- straat in Thesinge op 19 novernwolde; L. V.d. Veenstraat 3. Zie ber is verhuisd naar Bloemhof?
link: htlp://members .home.nl/ • zij 63 jaar gewoond heeft in het
huis aan het pad naar de Klunder
glterveer/
waarvan ruim 40 jaar samen met
haar man?
voo r afspraken:
050·5424948
• zij in Thesinge en omstreken in
veel gezinnen heeft geholpen als
Sloep 37
baakster?
9732 CB Gron ingen
• brug tien niet bij Garrelsweer. • zij jarenlang in ons dorp de
lJd AOOos en provcee.
pedtcure
maar Garreweer (een buurt on - oudste inwoonster was en op 24
voetverzorging B&bel:1d
der Appingedam. tegenover Eken- december 95 jaar hoopt te wor·
den?
stein) lag?
• het juiste telefoonnummer van • wij ons afvragen wi e nu de Zondag 13 december
Jet de Wilde 050·23 00 424 is?
oudste inwoner van Thesinge is! 3' Advent
10.00 uur in Thesinge
• er ook uit onze dorpen mensen
Dhr. Dijkstra uit Gasselternijveen·
meedoen aan de actie "Stocmschemond
boo!"?
Zondag 20 december
• zij Sint en pieten op motoren
begeleiden vanaf de Grote Markt
4' Advent
10.00 uur in Thesinge
naar het UMCG en het Martini·
ziekenhuis?
Ds. Fortuin uit Groningen
24 december
.
• de kinderen de motoren ook Zondag 29 november
van dichtbij kunnen bekijken en er l ' Advent
Kerstnachtdienst
zelfs even op mogen?
10.00 uur in Thesinge
20.30 uur KloosterkerkThesinge
Dhr. Epema uit Groningen
• Het Vuur ook dit jaar gewoon Ds van Dijk uit Sauwerd
doorgaat?
Zondag 6 december
24 december
Kerstnachtdienst
• u de stormtakken dus alvast op 2' Advent
kunt sparen?
11.00 uur in Garmerwolde
22.00 uur Garmerwolde
• foto's van Paul Sloot nietalleen Ds. Diemer uit Bedum
Dhr. Epema uit Groningen
in de G&T te zien zijn?

Stoomfluitjes

Wist-u-dat ...

GU~

Protestantse gemeente
Garmerwolde/Thesinge

