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Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

36e jaargang    augustus 2010

Toneel ontstaan uit de kinderfantasie
Jeugdtoneelgroep Thesinge-Garmerwolde

Het was een van die warme zomeravonden die we in 2010 zo veel gehad hebben: zaterdagavond 26 juni. Dorpshuis De Leeuw in
Garmerwolde zat tot de nok toe vol met vaders, moeders, broers en zussen, vrienden en bekenden van de kinderen die meededen aan
de jeugdtoneelgroep van Richt Bouma. Even na half acht opent Richt de avond en geeft een korte uitleg van wat er komen gaat: Toneel
ontsproten aan de fantasie van de kinderen zelf.

Pas toen ik haar een weekje later
nog wat vragen stelde ten behoe-
ve van dit verhaal, drong de volle
betekenis van die uitleg tot me
door, maar laat ik eerst verder
gaan met de avond zelf.

De spits werd afgebeten door de
kinderen t/m groep 5 uit Thesin-
ge. Het eenvoudige en geïmpro-
viseerde toneel werd bevolkt door
kabouters, draken, drakeneieren,
en ridder Joris, de drakendoder
die de pesterige draken een lesje
leerde. Vervolgens werd het to-
neel overgenomen door de Vikin-
gen, gespeeld door de groep uit
Garmerwolde, die het dorp Gar-
merwolde kwamen innemen met
een eerste wrede aanval op de
Agrishop. Simon verdedigt zijn
shop natuurlijk met huid en haar,
maar hij sneuvelt helaas door een
Vikingen zwaard en de Agrishop
wordt geplunderd.

Na de pauze ging het verder met
de wat oudere jeugd uit Thesinge,
waarvan sommigen inmiddels
voor de vierde keer meededen
aan het jeugdtoneel onder leiding
van Richt. Het wordt direct duide-
lijk dat deze jeugd zich bezighoudt
met heel andere zaken. Op het
toneel verschijnen journaalflitsen
van bomaanslagen, reclamespot-
jes waarin de kinderen zelfs een
wasmachine uitbeelden en natuur-
lijk de sport: we zien de kinderen
aan een hardloop wedstrijd mee-
doen, die uitmondt in een fotofi-
nish. Slechts uit de in slowmotion

uitgevoerde beelden wordt duide-
lijk, wie met een vinger voorsprong
de winnaar is.

Uitbeelden wat je bezighoudt
Als we van Garmerwolde naar ons
huis in Thesinge fietsen, denk ik
zo wat na over de avond. Het was
een leuke avond, gezellig, en het
is fijn om de kinderen plezier te
zien hebben. Maar er is meer ge-
beurd. We hebben, dankzij Richt
haar werkwijze met de kinderen,
een inkijkje gekregen in wat de
kinderen, ieder op hun eigen leef-

tijd, het meeste bezighoudt. De
inhoud van de scènes, de teksten,
alles is voortgekomen uit de kin-
deren zelf. Een weekje later, als ik
met Richt spreek, wordt alles me
nog duidelijker.

Toneel als uitlaatklep
Richt heeft Orthopedagogie ge-
studeerd en is nu theaterdocente
bij het ICO Kunstencentrum in As-
sen. Ze houdt zich graag bezig met
kinderen die het wat moeilijker heb-
ben dan anderen om zichzelf uit te
drukken en probeert door het to-

neel de kinderen een uitlaatklep te
bieden. Ze vindt het een uitdaging
de kinderen zo ver te krijgen dat ze
uitbeelden wat hen bezighoudt in
het leven, en de inhoud van de
verschillende scènes uit de voor-
stelling in Garmerwolde geeft goed
aan hoe de beleving van de kinde-
ren met het ouder worden steeds
meer beïnvloed wordt door de echte
wereld om hen heen en minder
door hun fantasie. Richt probeert
met opdrachten en verschillende
werkvormen erachter te komen wat
de kinderen het meeste bezig-

Richt Bouma met kinderen uit de jongste groep van Thesinge. (Foto: Myla Uitham)
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houdt en zo ontstaan de scènes in
de loop van een aantal weken van-
zelf. Er staat daarom ook bijna niets
op papier en de kinderen hoeven
geen teksten te leren. Omdat alles
uit henzelf komt, gaat het spelen
vanzelf en staan de kinderen ont-
spannen te spelen. Zenuwen voor
de uitvoering waren er natuurlijk
wel, maar die horen er ook bij!

Een eigen theaterproductie?
Richt haar ambitie is nog eens
een geheel eigen theaterproduc-
tie te maken met kinderen. Of dat
betekent, dat Garmerwolde en
Thesinge binnenkort te klein voor
haar worden? Helemaal niet, zegt
Richt! Ze woonde tijdens haar stu-
die in Groningen, maar is met een

aantal studenten terecht gekomen
in de boerderij aan de Lageweg 3.
Inmiddels wonen er niet meer zo-
veel studenten als in het begin en
zijn ze nog slechts met drie bewo-
ners van de woongroep over, ieder
in een eigen gedeelte van de boer-
derij. Richt houdt van het Gronin-
gerland en ziet het niet zitten om
naar de stad terug te gaan. Boven-
dien voelt ze een sterke band met
de kinderen uit haar jeugdtoneel-
groep en die band wil ze voorlopig
nog lang niet loslaten.

Volgend jaar dus weer een voor-
stelling van de jeugdtoneelgroep
Richt Bouma!

Henk Busscher
Woeste Vikingen, die het gemunt hebben op de Agrishop. (Foto: Henk
Busscher)

Voorlichtingsavond RWZI
De voorlichtingsavond van de RWZI op donderdag 1 juli trok zo’n
dertig belangstellenden. Allereerst werd stilgestaan bij de eerder
gemaakte afspraken, zoals:

inpassing in de omgeving.
Mocht het dijkparkverhaal door-
gaan, dan liften ze daarin mee;
anders maken ze het zelf in orde.
(De bomen langs de Eemska-
naaldijk staan los van het dijk-
park.)

er zijn zo min mogelijk trans-
portbewegingen in de weeken-
den en avonden.

’s avonds om 7 uur gaan de
lichten uit.

het bekende bankje is weer
wat verplaatst, maar staat vol-
gens een aanwezige nog te dicht
bij het water. Er wordt voorge-
steld om een plateautje met een
omheininkje in het water te ma-
ken, ook geschikt voor invalide
vissers.

twee keer per jaar wordt er
voorlichting gegeven op de Le-
denvergadering van Dorpsbelan-
gen. En op de webpagina van
het waterschap staat de nodige
informatie:
www.noorderzijlvest.nl.

voor klachten kunt u terecht
bij Annet de Vries-Poelman, te-
lefoon 050-304 83 45; email
j.a.devr ies@noorderzijlvest.nl.
Voor Swiss Combi kunt u bellen
naar 050-579 33 71/0513-683
503. Trek meteen aan de bel;
alleen dan kan er iets aan de
oorzaak worden gedaan!

de Klankbordgroep functio-
neert goed en komt gemiddeld 1
x per kwartaal bijeen. Het dorp
wordt vertegenwoordigd door

Ard Agteresch, Ronald Boes,
Cheryl Hoekstra, Reint Hoving,
Herman Huiskes, Janet Jansen
en Jan Veenstra. Ook Swiss
Combi heeft er in de persoon
van Michael Bild zitting in geno-
men. En sinds kort: Hendrik Ca-
zemier namens de gemeente.
De goedgekeurde verslagen zijn
te vinden op het internet.

Er spelen drie belangri jke za-
ken:

de N 360
In januari 2011 komt er een in-
formatieavond. Er wordt gewerkt
aan een milieueffectrapportage
(MER) van drie mogelijkheden.
Alledrie zijn slecht voor het dorp!
(Zie de G&T van juni) Er zijn nog
veel meer mogelijkheden! En
heeft er wel eens iemand aan
gedacht om het langzame ver-
keer over de Stadsweg te lei-
den?
Het waterschap is slechts agen-
davolgend; geen partij. Ze kij-
ken of de plannen raken aan de
belangen van het waterschap.
Het dorp had graag gezien dat
het waterschap na alle geleden
overlast nu eens een keertje voor
de belangen van het dorp zou
kiezen, maar dit wilden ze op
geen enkele wijze toezeggen.

CO-vergisting
Een collectieve mestvergistings-
installatie b.v. op de zuivering in
Garmerwolde, maar het kan ook
ergens anders. Het haalbaar-

heidsonderzoek is afgerond; het
plan wordt verder uitgewerkt. Als
er mest van anderen wordt aan-
geleverd, moet het in een indus-
triële omgeving; de Eemshaven
zou in onze ogen een goede
optie zijn.

het di jkpark
Op donderdag 2 september is er
een bestuurlijk overleg tussen
de provincie, gemeente en het
waterschap; o.a. over die bag-
gerspecie uit het Damsterdiep.
Een haalbaarheidsstudie heeft
uitgewezen dat het financieel
moet kunnen.

Uitbreiding zuivering
Omdat de huidige zuivering niet
voldoet aan de stikstofeis moet
er worden uitgebreid. De be-
staande zuivering is berekend
op 300.000 vervuilingseenhe-
den. Dat kan ie niet aan. Daar-
om gaat 63% naar het oude deel,
de rest naar het nieuwe gedeel-
te. Er komt een grote ronde tank,
bioreactor, met een doorsnede
van 79 meter! Deze komt 5,5
meter boven het maaiveld en 2
meter in de grond.
De geur zal o.a. worden vermin-
derd door afdekking, en zuive-
ring via lavastenen. Op dit mo-
ment staat er een filter achter
die 95 % van de geur afzuigt.
Het emissiepunt van de slibver-
lading wordt verhoogd, zodat de
geur verwaait. Er komt een buis
van een halve meter doorsnee
en 25 meter hoogte tegen de
slibtoren aan.
In mei 2012 moet het project
volledig in bedrijf zijn; mei 2013
is het voltooid. Mogelijk komt er
later nog een vierde (alternatie-
ve) trap, zoals het natuurlijk zui-
veren met behulp van water-

vlooien.

Bouwoverlast
Tijdens de bouw zijn er extra
verkeersbewegingen: gemiddeld
40 vrachtauto’s per dag en 50
personenauto’s. Bij de stort van
de betonvloer zelfs 150 vracht-
auto’s in één dag! Ook buiten
07.00 - 19.00 uur.
Op de vraag waarom er geen
gebruik van het Eemskanaal
wordt gemaakt, luidt het ant-
woord: Doordat het Eemskanaal
bij de verbreding in 1960 een
Hoofdvaarweg A is geworden,
gelden er allerlei beperkingen.
Het stuk Ruischerbrug-Gronin-
gen is breder. Suggestie uit de
zaal: Maak een haventje op het
land van Stoel.

Vragen …
Wordt er ook nagedacht over
hergebruik van de boerderij van
Stoel? Het is wel een karakter-
bepalend gebouw. En wat ge-
beurt er met al die grond? Het
gaat in totaal om 50 hectare! Het
wordt toch zeker geen tweede
Dodewaard …

Tot zover de bijeenkomst. Het
ontwerpbesluit Wm ligt nog t/m
20 september ter inzage; u heeft
dus nog de mogelijkheid om erop
te reageren. Bovendien is er op
woensdag 1 september weer een
informatiebijeenkomst in het
dorpshuis, aanvang 20.00 uur.
Ook hier kunt u uw mondelinge
zienswijze kwijt.

Hillie Ramaker-Tepper
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De naam zegt het nog steeds…
Op verzoek van vele lezers heeft Fredje de afgelopen zomer weer eens
goed zitten letten op namen, beroepen en de combinatie daarvan. Het
blijft opvallend hoeveel mensen een beroep kiezen dat bij hun naam
past, of juist niet…

Ton van der Made ............................ Centrum Insectenwereld
Rietdekbedrijf Dekker
Tichelaar .......................................... Makkumer tegels en aardewerk
Appel- en Perenkwekerij Beurskens
Transportbedrijf Kistjes
John Kitchin ...................................... Engelse topkok
Koen de Regt ................................... rechtbankverslaggever
Timmer- en Aannemersbedrijf Drijfhout
Peter Wapenaar ............................... ex-delinquent
Y. Vondeling ..................................... gedupeerde DSB-spaarder
Mary Donau ..................................... Nat. Brits Overstromingspodium
Thomas Stolker ................................ gerechtsdeurwaarder
Zeevishandel Landman
Carlo Fiscalini ................................... financieel jurist
Wieldraaijer Autoverhuur
Marga Spit ........................................ wethouder stadswerken
Sir Walter Russell Brain ................... neurochirurg
Dennis Papegaai .............................. kanariefokker
H. Knipscheer ................................... gynaecoloog
Roelof Bisschop ............................... kandidaat kamerlid SGP
E. Terreblanche ............................... voorstander blanke suprematie
Hester Scheurwater ......................... vaginafotografe
Jim Playfair ....................................... doorgedraaide ijshockeyer
Uitvaartverzorging Leeflang
Anke Bisschops ................................ pastoraal psycholoog
Transportbedrijf Henk van der Scheur
Sabine Uitslag .................................. politica
Cristopher Coke ............................... drugsbaron
Slagerij Bakker
Ben Strijker ....................................... directeur wasserij
Jurgen Kempert ............................... campingbeheerder
P. Carrière ........................................ herstellend van burn-out
W. Kreukniet ..................................... executeur testamentair
Erika Lust ......................................... pornofilmmaakster

Fredje Bouma
__________________________________________________________________________

GEO zoekt nieuwe jeugdleden
Opnieuw doe ik langs deze weg een oproep aan alle jonge
sportieve jongens en meisjes. Ben je zes jaar of ouder en houd je
van voetballen, maar je bent nog geen lid van een voetbalvereni-
ging, dan wil ik je van harte uitnodigen om bij GEO je voetbalcar-
rière te beginnen.

Uitverkochte zaal
De mini-muziektheatervoorstelling ‘Groeten uit mijn wereld’, gespeeld
in een camper, was in augustus ook in Thesinge. Maar hoe creëer je
acht zitplaatsen in een camper? Nou gewoon: drie op de bank, twee op
een krukje en de laatste drie op het aanrecht. De overige ruimte in de
camper was onderdeel van de voorstelling. Het was een erg leuke
ervaring; een imtieme sfeer waardoor je direct wordt meegenomen in
het verhaal. Helemaal toen de motor werd gestart toen de meiden op
het punt stonden “de wijde wereld” in te gaan. (Foto: Desiree Luiken)
________________________________________________________________________________________

Jägermeister
De naam van een kruidenbitter maar ook de naam van een café in
Garmerwolde, dat jarenlang in het bezit geweest is van Willem van
der Schans. Een café waar het gezellig toeven was en je tevens
kon eten. Het stond te koop en dan dreigt er gevaar dat het voor
ons dorp verloren gaat. Maar gelukkig is dat niet de werkelijkheid
geworden. Het is verkocht aan Siebolt Dijkema uit Groningen
(oorspronkelijk Thesinge).

Wat gaat er gebeuren met het café?
In eerste instantie blijft het zoals het was: café en cafetaria. Later gaat
Siebolt kijken hoe of het loopt. De bedoeling is dat Jägermeister aan het
eind van de maand augustus weer open gaat.

Detta van der Molen

Bedankt!
Wij willen iedereen van harte bedanken voor de ontvangen steun
en getoonde belangstelling naar aanleiding van de ziekte van Wim.
Ook de ‘deurpakkerspries’ op aangeven van de jeugd heeft een
enorme indruk op ons gemaakt.
Per 1 september a.s. gaan wij verhuizen naar Bedum; ons nieuwe
adres wordt: Arend 1, 9781 ZA Bedum. Als je ons wilt bezoeken,
bel dan even naar 050-301 41 10. Willem is ook mobiel te bereiken
onder nummer 06-135 40 607. Wij hopen dat velen ons ook in
Bedum zullen weten te vinden.

Hennie en Willem van der Schans

Want als het je leuk lijkt om samen
met vriendjes en vriendinnetjes
lekker achter de bal aan te ren-
nen, mooie doelpunten te maken,
de tegenstander op een sportieve
manier proberen niet te laten sco-
ren, kom dan lekker bij GEO voet-
ballen.
Bij zowel de F-pupillen (6 - 8 jaar),

E-pupillen (8 - 10 jaar), D-pupillen
(10 - 12 jaar) en meisjes C-junio-
ren (12 - 16 jaar) hebben we drin-
gend behoefte aan versterking.
Belangstelling: informatie is te
verkrijgen bij Koos van de Belt,
jeugdcoördinator van GEO.
Telefoon: 050-3023432, e-mail:
kvandebelt@vvgeo.nl
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De dood heeft het laatste woord en toch zwijgt ze als het graf
Uit de notulen van de Begrafenisvereniging Thesinge - Deel 2
De jaren zestig
We lezen eigenlijk helemaal niets
in de notulen over het weer op de
vergaderavonden. Behalve op
vrijdag 16 februari 1962; dan
schrijft de secretaris: ‘Niets meer
aan de orde zijnde sluit de voor-
zitter (L. Oomkes) de vergade-
ring, de leden (slechts 14) be-
dankend voor hun komst en allen
een wel thuis wensend, zulks naar
aanleiding van de razende storm
van windkracht 12.
Vele vergaderingen werden ge-
wijd aan hoe het nu toch moest
met de kosten bij overlijden van
de bejaarden in Fivelhorn. Op
donderdag 29 december 1960 bij
Schipper komt het antwoord. De
penningmeester (J. Oosterdijk)
zegt, nu eindelijk toezegging te
hebben ontvangen van den voor-
zitter van Sociale Zorg voor even-
tuele onkostenvergoeding bij
overlijden van een lid der vereni-
ging in Fivelhorn.

Opkomst crematie
En dan in de jaren ’60 komt er
concurrentie voor de vereniging.
Uit de notulen van 17 maart 1966:
Inmiddels zijn de mevrouw en 2
heren van de crematie aangeko-
men en beginnen na een korte
inleiding met het vertonen van
duidelijke dia’s over de verschil-
lende crematies in Nederland. Ui-
teraard van Groningen het meest.
Volgens de spreekster (mevrouw
dus) neemt het cremeren steeds
toe. Er wordt hard gewerkt om
crematie gelijk te stellen met be-
graven, zodat er geen persoonlij-
ke, schriftelijke verklaring meer
behoeft te worden afgegeven. Er
wordt nadien gelegenheid gege-
ven om vragen te stellen, waar-
van zeer weining gebruik wordt
gemaakt.

De jaren zeventig
Op 12 maart 1970 bij Dijkema,
vraagt de heer L. Dreise, wie de
leiding heeft bij een begrafenis;
de voorganger of de predikant.
Het antwoord hierop is, dat de
gang van zaken is om in geza-
menlijk overleg tussen de familie
en voorganger (en eventueel de
predikant) de uitvaart te regelen.
Verschillende aanwezige leden
vragen waarom de voorganger
nooit aanwezig is bij de vergade-
ringen. Een pluim voor de dra-
gers, die zijn er meestal wel. Het

bestuur zegt dat zijn werkzaam-
heden dit misschien niet toela-
ten, toch zal dit met hem worden
besproken.
En dan stopt de voorganger er
mee (1973). Dhr. Roose wordt
opgevolgd door dhr. Oomkes.
Dan zal er een nieuwe drager
gezocht moeten worden; dhr. Dij-
kema blijft liever reserve. Nu zal
aan dhr. Van der Woude ge-
vraagd worden om vaste drager
te worden. Hij stemt hierin toe.
In de vergadering van 5 januari
1977 bij Dijkema probeert men
de vergaderingen meer bekend-
heid te geven. Dat gebeurt door
het hier en daar aanplakken en
een berichtje in de G en T-Ex-
press.
Op woensdag 4 januari 1978
wordt er vergaderd bij café v.d.
Toorn (voorheen Dijkema). Men
heeft nog steeds het probleem
dat er toch meer bekendheid aan
de vergaderingen moet worden
gegeven. Dat probeert men nu
op te lossen door een adverten-
tie in de Noorderkrant. Ook zul-
len de agenda’s door schoolkin-
deren in het dorp worden rond-
gebracht.
Bij navraag aan deze - nu inmid-
dels volwassenen - bleek nie-
mand dit ooit gedaan te hebben.
Dat was dus blijkbaar ook geen
success. En de Noorderkrant?
De kosten (50 gulden) waren te
hoog en er zullen toch niet meer
mensen op de vergaderingen
komen, zo was de conclusie.

Deelname mortuarium

Op 17 januari 1984 wordt verga-
derd in het café met een nieuwe
naam, nl. café Molenzicht.
Op dinsdag 12 maart 1985 wordt
besproken of men deel moet ne-
men aan Stichting Mortuarium
Ten Boer. Er wordt daar een nieu-
we aula gebouwd, daar Bloem-
hof niet meer functioneert als
zodanig. Men besluit om deel te
nemen.
In 1989 worden de petten inge-
ruild voor hoeden en worden er
touwen aangeschaft voor het
neerlaten van de kist.

De eerste vrouw in het bestuur
En in 1994 komt er een nieuw
apparaat op de markt. Dhr. Oom-
kes is gestopt als voorganger,
dhr. De Vries neemt zijn taak
over. Vandaag zijn we er wel aan-
gewend, maar toen in dat jaar
kreeg De Vries als eerste in ons
dorp een antwoordapparaat.
Op de bestuursvergadering van
20-11-1993, lezen we het vol-
gende:
Voorstel om nieuwe bestuursle-
den te benaderen voor een func-
tie. Er komen een aantal namen
naar voren, waaronder ook vrou-
wen (gelukkig wel).
In de vergadering van 1994,
wordt de eerste vrouw in het be-
stuur gekozen: mevr. T. Schup-
pert-Pl ijter; Trieneke zit nog
steeds (als enige vrouw) in het
bestuur.
Op een speciale bestuursverga-
dering op 21-12-1994 lezen we
dat dhr. De Vries als voorganger
met zijn werk stopt. Dhr. Van Hou-

ten uit Loppersum neemt zijn
plaats in, en die doet het nog
steeds.
In de jaren ’90 nemen bestuurs-
leden en het bedieningsperso-
neel afscheid. Zij worden harte-
li jk bedankt voor de bewezen
diensten en ontvangen steevast
een rollade. Behalve H. v.d. Wou-
de (drager), die heeft liever 5
metworsten.
Bijna de hele vergadering van 3
november 1998 in museum-café
t Jopje wordt besteed aan de
kleding van de dragers.

Op de website
Ook de begrafenisvereniging
Thesinge gaat in het jaar 2000 en
volgende met zijn tijd mee. Aller-
eerst doet de euro zijn intrede en
Elisabeth Tolenaar zorgt ervoor
dat de vereniging op de web-site
wordt geplaatst.
Niets meer aan de orde zijnde
sluit ik deze notulen af.
Bij leven en welzijn (en dat moet
wel lukken) zal de begrafenisver-
eniging Thesinge op 14 maart
2012, negentig jaar bestaan.
Mijn hartelijke dank gaat uit naar
het bestuur van bovengenoem-
de vereniging voor het inzien van
de notulen en aan diegenen die
toestemming gaven voor het noe-
men van de namen (ook voor de
inmiddels overledenen). Ook gaat
mijn dank uit naar dhr. Kees van
Zanten voor het gebruik van de
rouwkleden.

Jakob van der Woude

De graven. Van links naar rechts: Martje Waijer (overl. 1935),Cornelis
Waijer (overl. 1940) en Pieter Waijer (overl. 1945). Alleen de overlij-
densdata zijn bekend, niet de geboortedata. We weten dus niet hoe
oud ze zijn geworden. (Foto: Myla Uitham)

Rondleiding
U kunt zich nog opgeven voor
de rondleiding van Jakob van
der Woude. Hij zal op zater-
dag 4 september om 15.00
uur, na een korte lezing in de
Kloosterkerk, een rondleiding
verzorgen over het kerkhof/
begraafplaats in Thesinge.
Er valt veel te vertellen; sym-
bolen van de dood, wapens
enz. enz.
De kosten bedragen  2,50.
U kunt zich opgeven bij Ja-
kob: Bakkerstraat 5, 9797 PK
Thesinge, 06-13945502 /
sms-bericht.
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Theo en Martin Sneek in Nieuw-Zeeland
De gebroeders Sneek werken sinds juni 2008 samen “down under” in een veeteeltbedrijf. Theo heeft er al vanaf 2003 op verschillende
bedrijven gewerkt en sinds twee jaar heeft zijn jongere broer zich er ook gevestigd. Ze groeiden op in Thesinge, op de boerderij op
Achter-Thesinge, met zusje Annet. De ouders, Sjaak en Joke, komen van oorsprong uit Noord-Holland en zijn sinds midden jaren
tachtig op Groninger bodem beland. Dit was toen al een grote stap voor hen, maar wat hun beide zonen nu presteren is een gigantische
sprong!

Stagiaire
In 2000 ging Theo op twintigjarige
leeftijd via een uitwisselingspro-
gramma drie maanden werken op
een Amerikaans veehouderijbe-
drijf in Wisconsin. Direct na terug-
komst in Nederland begon hij een
opleiding tot instrumentmaker via
een werk- en leerprojekt bij de
Rijksuniversiteit te Groningen. Na
afloop van deze 3-jarige opleiding
besloot hij om weer via een uitwis-
selingsprogramma een periode
naar Nieuw-Zeeland te gaan en
kwam in oktober 2003 op een boe-
renbedrijf met vijfhonderd koeien
op het Zuidereiland terecht. Hij
werkte er negen maanden en ging
na een aansluitende vakantiereis
van drie maanden weer huis-
waarts. Thuis werd de trek om er
weer heen te gaan steeds sterker
en enkele maanden later, in fe-
bruari, had hij alles weer geregeld
en werkte opnieuw bij dezelfde
familie. Hij bleef er ruim twee jaar
en heeft er een geweldige tijd ge-
had waarin hij samenwerkte met
stagiaires van allerlei nationalitei-
ten.

“Groningen farms”
In 2007 verkaste Theo naar een
samenwerkingsverband in een
prachtige omgeving vlakbij het
bekendste skioord van Nieuw-Zee-
land bij Mount Hutt. Dit was een
bedrijf met negenhonderdvijftig
koeien met het systeem van “Lo-
wer Order share-milking” in een
maatschap. Hier begon hij binnen
het bedrijf een stukje voor zichzelf
op te bouwen. Dat wil zeggen dat
hij een percentage van de melk-
opbrengst kreeg in ruil voor zijn
verantwoordelijkheid voor het
management van dit grote bedrijf.
Met vier man personeel werden
alle koeien in een draaimelkstal
gemolken. Theo werd eigenaar
van honderd koeien en verschil-
lende benodigde materialen! “In
dat jaar heb ik een eigen bedrijf
opgericht: “Groningen Farms Li-
mited.” Door de jaren heen heb ik
jongvee gekocht, op laten groeien
en vervolgens weer uitgeleased
bij andere veehouders. De be-
drijfsnaam komt vanwege het feit
dat wij uit Groningen komen en

omdat Nieuw-Zeeland ontdekt
werd door de Groninger Abel Tas-
man. Ik heb daar geleerd om goed
te onderhandelen over de zakelij-
ke kant en ook over de personele
kant. Personeel aannemen, maar
ook personeel ontslaan in geval
van slecht functioneren. Aan het
einde van dit jaar kocht ik vijftig
vaarzen en groeide het bedrijf naar
honderdvijftig koeien. De melk-
prijs steeg dit jaar zodanig dat ik
een te dure kracht werd voor de
eigenaar (bij aanvang van het
contract werd er gebudgetteerd
voor een lagere melkprijs terwijl
de uiteindelijke melkprijs behoor-
lijk hoger werd) en daarom werd
mijn contract niet verlengd.”

Gipsyday
Een seizoen betekent in het boe-
renbedrijf een vol jaar gerekend
vanaf 1 juni t/m 31 mei. Op deze
datum staan de meeste koeien
droog en verhuizen share-milkers
met personeel, vee en materialen
naar een andere werkplek. Deze
dag wordt “gipsyday” genoemd,
wat letterlijk zigeunerdag betekent
en een ware volksverhuizing is in
het land. Het is een drukke perio-
de want voorafgaand is veel plan-

ning nodig zoals bijvoorbeeld vee-
transport, schoonmakers voor de
personeelshuizen, tapijtcleaners,
verhuizers, etc. In juni 2008 komt
broer Martin ook naar Nieuw-Zee-
land en starten ze binnen “Gro-
ningen Farms” een samenwer-
kingsverband. Martin werkte in
Hoogeveen als werktuigbouwkun-
dige/procesoperator bij DOC-
kaasfabriek.
Theo begint nu met Martin en met
hun personeel, vee en materialen
noordelijker in Hanmer Springs.
Hier werken zij op een bedrijf met
ruim duizend koeien die in een
tachtig stands carrousel worden
gemolken. Ook hier wordt onder-
handeld over de voorwaarden van
het contract en het percentage
dat zij over het melkgeld ontvan-
gen. In 2009-2010 kopen de jon-
gens voor Groningen Farms nog
eens 620 koeien aan en die lea-
sen zij uit aan andere veehou-
ders, het bedrijf groeit door naar
770 koeien. Om een idee te geven
van hoe de “Lower Order Share-
milk-job” werkt: de gebroeders
melken bijna tweeduizend koeien
die gehouden worden op vijfhon-
derddertig hectare grond. Op een
tachtig stands draaicarrousel wor-

den er zeshonderd koeien per uur
(!) gemolken die door maar liefst
één persoon worden aangeslo-
ten. Met acht mensen klaren zij
deze opdracht door in ploegen te
werken. Er waren altijd zes men-
sen aan dek en 2 mensen waren
er altijd vrij. Het rooster was heel
aangenaam; na acht dagen wer-
ken kreeg je twee dagen vrij en na
weer acht dagen werken had je
drie dagen vrij. En wanneer je aan
het werk moest viel je in de vroege
dienst van 4.00 tot 16.00 uur en
de week er op van 7.00 tot 18.00
uur. Eén hectare per vier koeien
wordt hier gerekend. En ook vol-
gens contract dient er een mini-
maal aantal personeelsleden aan-
wezig te zijn om alle werkzaamhe-
den adequaat uit te kunnen voe-
ren. De Nieuwzeelandse overheid
ziet er ook toe op het mestbeleid,
drinkwater, schone melkstal en
mineralenhuishouding en hand-
haaft een zeer strikte regelgeving.
Het afgelopen voorjaar (het voor-
jaar begint daar in onze maanden
oktober en november) zijn er vier-
honderdvijftig jonge kalveren aan-
gehouden, deze dienen als ver-
vanging en zijn de toekomstige
melkkoeien.

Martin en Theo bij de melkstal.
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Gemotiveerd en fit
Op 1 juni is de laatste verhuizing
naar het zuiden een feit. Op een
half uur rijden vanaf Christchurch
beginnen Theo en Martin met zes-
honderdtwintig eigen koeien op
een nieuw bedrijf. Zij laten nog
honderdvijftig koeien achter die
nog een jaar worden uitgeleased
om het komend jaar 720 koeien te
kunnen melken. Het was voor hen
ook een echte gipsy-day! Martin is
net als Theo erg tevreden over de
mogelijkheid om te ondernemen
in Nieuw-Zeeland. Bij het nieuwe
bedrijf betrekken ze ook een nieu-
we woning die dichtbij de melkstal
staat.
Met Theo’s oude werkgever, de
Spark familie, gaan ze in samen-
werkingsverband op basis van 50/
50 sharemilken. De Spark familie
investeert in een nieuwe melkstal,
bedrijfswoning, kavelpaden, irri-
gatie, etc. en Theo en Martin heb-
ben geïnvesteerd in koeien, ma-
chines etc. De kosten en de baten
worden gesplitst tussen beide
partijen op 50/50 basis. Ze noe-
men dit een “win-win” situatie. Dit
samenwerkingsverband is voor
drie jaar.
De jongens werken met eigen
koeien en materialen en trekken
zelf personeel aan. De kosten voor
het voer voor de koeien worden
gedeeld, evenals de opbrengst van
de melk. Martin: “Ik vind het kli-
maat fijn, de natuur prachtig en de
mensen vriendelijk. In de rustige

tijd in de zomer ben ik op reis
geweest naar Zuid-Amerika en
ook naar Bolivia, waar onze vroe-
gere Thesinger buurjongen Geert
Hoekstra zich sinds vier jaar ge-
vestigd heeft. Een totaal ander
land met een heel andere cultuur
en klimaat, vergeleken met Nieuw-
Zeeland. Voor mensen die daar
tegen opgewassen zijn en er voor
willen kiezen, denk ik dat daar ook
goede mogelijkheden zijn. Nieuw-
Zeeland is een stabiel land met
voldoende regelgeving, waar je
met lagere kosten goed kunt boe-
ren. De kwaliteit van het gras is
goed en de melk bevat meer vet
en eiwit dan de melk van de koeien
van vader Sneek in Thesinge. De
opbrengst per koe ligt in Nieuw
Zeeland lager, maar door de ho-
gere gehaltes is de melkprijs
goed.”

Thuisfront
Het thuisfront in Thesinge leeft
heel erg mee met de onderne-
ming van de zonen aan de andere
kant van de wereld. Zelf kijken de
jongens met plezier terug op hun
jeugd op Achter-Thesinge, nu zijn
zij aan een volgende fase toe.
“Middels skype hebben we heel
veel contact met elkaar. Geweldig
om elkaar te kunnen zien en spre-
ken via de computer! Onze ouders
hebben ons heel erg gestimuleerd
om je beeld te verbreden en wij
weten van hen dat ze heel trots op
ons zijn. Door naar het buitenland

te gaan, zo hebben wij ervaren,
gaan echt je ogen open. Onze
ouders hebben het nog druk met
hun eigen bedrijf, maar ze zijn al
wel een paar keer in Nieuw-Zee-
land geweest en zullen ons vast
opzoeken op ons nieuwe adres.”
Zus Annet is momenteel met va-
kantie bij haar broers. Tijdens dit
bezoek is zij samen met Theo ook
nog op reis geweest naar Austra-
lië. Daarbij heeft ze zich op het
leren van de Engelse taal gestort,
want als verpleegkundige zou zij
ook in Australië of Nieuw-Zeeland

kunnen werken maar dan is En-
gels op academisch niveau ver-
eist. Wie weet hebben Joke en
Sjaak straks alle kinderen aan de
andere kant van de wereld. Zij
huldigen het principe: “Liever ver
en gelukkig dan...! ” Bij verrassing
is Theo even over voor een korte
vakantie. Dat geeft gelegenheid
om dit stuk goed door te nemen
en de verhalen nog uitgebreider
te horen. De interviews waren al
eerder door middel van skype
gehouden.

Truus Top-Hettinga

Niet Jantje, maar Wout Bijkerk uit Thesinge zag eens pruimen hangen.
Dat wordt plukken geblazen. Maar niet op een wiebelende ladder, daar
zorgde de wind wel voor. Met tientallen tegelijk kwamen ze naar
beneden. Het is een goed (te) pruimen jaar. (Tekst: Jakob vd Woude, foto:
Marianne Haagmans).
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Susan,
bedankt!
Na bijna 250 jaar sluit het huis-
kamercafé t Jopje. Dit soort
cafés (soms met kruideniers-
winkeltje) is in vroegere jaren
ontstaan bij bruggen/aanleg-
steigers/havens. Men verkocht
niet alleen een borreltje, maar
ook b.v. pruimtabak want elke
halve cent winst was een euro.
De trekboten verdwenen, maar
de cafés bleven en zo ontston-
den de authentiek gebleven
huiskamercafés.

Helaas gaan deze langzamerhand
ook stoppen; hetzij dat het baan-
technisch niet past, dan wel van-
wege de kosten door de regelge-
ving. Zodoende zijn ze moeilijk als
huiskamercafé te verkopen. De
G&T bedankt Susan de Smidt voor

De Daip en Boer’n speul’n!
Feestweek Garmerwolde 2010
Van 3 t/m 5 september wordt in Garmerwolde het 29ste feestweek(end)
gehouden. Zaterdag 4 september speelt onze eigen huisband ‘De
Daip’ in dorpshuis De Leeuw en op zondag 5 september zijn er Boer’n
speul’n op het landje van Jan Wigboldus aan de Dorpsweg. Daar
omheen is van alles en nog wat te beleven voor Garmerwolders en daar
buiten van alle leeftijden. In de komende weken rolt een flyer in de bus
met bijzonderheden over het programma. Natuurlijk zijn er ook weer
Feestweekloten! Een van de feestweekcommissieleden komt aan het
einde van de vakantie bij u langs. Tot ziens!
_______________________________________________________________________________ Ton Bouchier en Roel Veenstra zeilden dit jaar weer mee in de 75e

Sneekweek. Zij moesten hun Sneekweektitel van vorig jaar verdedi-
gen. Tot de laatste dag was alles nog open wie er zou winnen. Boord
aan boord met een ploeg uit Leeuwarden gingen Ton en Roel op de
finish af. Pas op de wal, een half uur later, gaf de uitslagenlijst uitsluitsel.
Op de finish bleek er nog geen tien centimeter verschil tussen de twee
ploegen te zitten. Ton en Roel zijn tweede geworden.
(Foto: Klik&Co Mediaproducties)

t Jopje. (Foto: Sieb-Klaas Iwema)

de gastvrijheid tijdens de twee-
maandelijkse vergaderavonden in
t Jopje en ook voor haar inzet als

gastschrijfster, want dat heeft ze
ook regelmatig gedaan. Daarvoor
onze hartelijke dank. Moge het je

op de nieuwe plaats/werk goed
gaan...

Sieb-Klaas Iwema

Sinds enkele jaren wordt in de eerste week van de zomervakantie op
de Martini-manege een ponykamp gehouden voor kinderen uit Gar-
merwolde en Thesinge. Dikke pret! (Foto: Hilke Haringa)
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Open Monumentendag
Op zaterdag 11 en zondag 12 september is het Open Monumen-
tendag 2010. Dit jaar is het thema “De smaak van de negentiende
eeuw”. In Garmerwolde en Thesinge zijn diverse activiteiten in
het kader van Open monumentendag.

zegd ‘af‘. De genoemde folder
vindt u dan in de kerk.

Henk Vliem
________________________________________

Tentoonstelling
puddingvormen
In het weekend van Open Monu-
mentendag is in de voormalige
melkfabriek van Garmerwolde
( D o r p sw eg
41a) een ten-
toonstell ing
van pudding-
vormen te
b e k i j k e n .
Puddingvor-
men hebben
een eeuwen-
lange ontwik-
keling door-
gemaakt, van
grove aarde-
werken vor-
men in de
k l a s s i e k e
oudheid tot
verfijnd por-
selein in de 19de eeuw. Thema
van Open Monumentendag is de
smaak van de 19de eeuw. Bin-
nen dit thema past de tentoon-
stelling goed. Er zijn meer dan
honderd uiteenlopende pudding-
vormen te zien, van keramiek,
glas, metalen en plastic, uit parti-
culiere verzamelingen. Ook is er
een proeverij van verschillende
soorten pudding. De tentoonstel-
ling is van 10.00 uur tot 17.00 uur
geopend.
________________________________________

Taisn Koukstad
Tijdens de Open Monumenten-
dagen vindt er in de Kloosterkerk
in Thesinge een speciaal evene-
ment plaats. Het leek de Histori-
sche Commissie Thesinge een
smaakvol idee om het thema ‘De
smaak van de negentiende eeuw’

Kunst van eigen bodem
Op zaterdag 11 en zondag 12
september kunnen we in de eeu-
wenoude kerk van Garmerwolde
genieten van een prachtige ten-
toonstelling door vijf kunstenaars
van eigen bodem. Bewonder de
schilderijen van Winny Strijbosch,
Giny Rurenga-Wolt, Carel Haze-
veld en Hanny Havenga. Ook
Hanny haar schilderen op hout is
beslist een kijkje waard. En wat
dacht u van de prachtige op
schaal nagebouwde boten van
Ton Werdekker?
Kom kijken en laat u verrassen;
de kerk is beide dagen van 10.00
tot 17.00 uur geopend.

gevens hebben we aangevuld met
informatie uit andere bronnen.
Bijvoorbeeld in het ‘Boerderijen-
boek’ staat heel veel.
En, niet te vergeten, sommige
oudere Garmerwolders weten
ook heel veel over ‘hun dorp’ en
zijn graag bereid om die kennis te
delen.
Zelfs als ze al jaren buiten Gar-
merwolde wonen komen ze graag
naar onze jaarlijkse ‘Foto- en
Praatmiddag’, zo is gebleken.
En zodoende, om een lang ver-
haal kort te houden, hebben wij
inmiddels over alle oude huizen
en boerderijen van Garmerwolde
wel wat informatie en/of een oude

Voormalig Café De Unie, vanaf de kerkzijde gezien. (fotograaf onbe-
kend; wie van onze lezers weet ongeveer het jaar waarin deze foto
genomen is?)

een plaatselijk tintje te geven.

Steeds minder Thesingers weten
dat de historische bijnaam van
hun dorp Koukstad is. Wij van de
historische commissie vonden de
Monumentendagen een mooie
gelegenheid om te achterhalen
waar die naam vandaan komt. We
hebben alle bronnen aangeboord:

van oude The-
singers via
Knol’s Koek
tot aan het
Meertens In-
stituut, maar
de naam blijft
een raadsel.
Er wordt be-
weerd dat er
ooit een schip
met koek ver-
gaan is in het
T h e s i n g e r
Maar. Zeker is
dat er hier mi-
nimaal twee
b a k k e r i j e n

waren die hun eigen koek bakten.
Vroeger kreeg een jarig kind een
stuk koek op de arm gebonden.
Verder staat vast dat Thesingers
grage koeketers waren. Tijdens
een dorpsfeest in 1980, is er een
feestelijke optocht gehouden. De
praalwagen van de GN Schutter-
laan behaalde een fraaie tweede
plaats met de schitterende the-
mawagen ‘Taisn Koukstad’.

Op zaterdag 11 september zal in
de Kloosterkerk aandacht wor-
den besteed aan het thema Kouk.
Er zullen wedstrijden ‘kouksloa-
gen’ worden gehouden, er zal
veel koek worden gepresenteerd
en gegeten en op tal van manie-
ren zal Taisn Koukstad in de
schijnwerpers staan. Komt allen!

Ton Heuvelmans

Er wordt beweerd dat er ooit een schip met koek vergaan is in het
Thesinger Maar.

Wandelen door 1834?
Voor de Historische Commissie
Garmerwolde vormde het thema
van Open Monumentendag de
aanleiding om eens uit te zoeken
hoe Garmerwolde er anderhalve
eeuw geleden uitzag. Welke hui-
zen en boerderijen stonden er
toen al wel en welke niet.
En welke zijn er nu nog van over.
Als uitgangspunt hebben we de
kadasterkaart uit 1834 gebruikt.
En dan specifiek de versie die in
1980 door de heren Feimann en
Weijers uit Ten Boer is gemaakt.
Hierop is ook aangegeven welk
beroep de bewoners van de be-
huizingen uitoefenden. Die ge-

foto. Genoeg vinden wij, om dat
aan geïnteresseerden kenbaar
te maken. Daarom hebben we
die informatie in de vorm van een
“Wandeling door 1834” gegoten.
In een beknopte folder wordt een
globale route door het dorp aan-
gegeven en gedetailleerde infor-
matie wordt dan bij het betreffen-
de huis of boerderij gegeven (op
een geplastificeerd A-viertje).
Wat heeft dit verder nog met de
Open Monumentendag 2010 te
maken, vraagt u zich ongetwij-
feld af. Wel, op zaterdag 11 sep-
tember kunt u die “Wandeling
door 1834” voor het eerst maken
want dan hebben wij hem zo ge-
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36 jaargangen G & T:
van papier naar digitaal (Foto: Henk Vliem)

De G & T ‘s
nu ook digitaal
In de afgelopen maanden heeft
de redactie alle G & T’s die in de
voorgaande jaren uitgegeven
zijn laten scannen en digitalis-
eren. Ons papieren archief heeft
nu dus een digitale kopie. Om-
dat u als trouwe lezer van onze
krant ongetwijfeld ook af en
toe wel eens iets in de oude G &
T’s wilt opzoeken hebben wij
dit digitale archief op internet
gezet. Op de site van Garmer-
wolde (www.garmerwolde.net).
U vindt de link links op de
hoofdpagina en ook onder het
hoofdstukje “G & T Express”. U
kunt nu op uw gemak nog eens
een oud krantje opnieuw gaan
lezen. Of downloaden en knip-
pen/plakken. Of u kunt op een
naam, een onderwerp of een
trefwoord gaan zoeken. En dit
dan door alle jaargangen heen,
als u tenminste een beetje han-
dig bent met de computer. Dit
zoeken willen we voor u in de
nabije toekomst nog iets ver-
gemakkelijken.

Dat u de oude G & T’s nu zo
gemakkelijk op uw beeldscherm
voorgeschoteld krijgt heeft u voor-
al te danken aan het bedrijf Archi-
verium uit Appingedam. Archive-
rium (archief digitaliseerders zo-
als zij zich noemen) heeft voor
ons belangeloos alle kranten in-

gescand en deze “plaatjes” ver-
volgens omgezet naar “leesbare
tekst”.
Hiermee is een reeds lang ge-
koesterde wens van de redactie in
vervulling gegaan want op onze
redactievergaderingen vragen wij
ons geregeld af of er vroeger al
eens iets over een bepaald on-
derwerp of persoon geschreven
is. En zo ja : “Wat dan wel”. Ook
voor de Historische Commissie

Garmerwolde, en die van Thesin-
ge, komt nu een schat aan histo-
rische feitjes beschikbaar.
Verder is hier een compliment aan
Ed Welling op z’n plaats. Hij heeft
heel veel werk verricht aan de
realisatie van dit digitale archief.
En dat allemaal terwijl hij niet eens
een redactie-lid is. Hij zorgt er
trouwens ook al jaren voor dat

elke maand het hoofdartikel en de
“foto van de maand” op de site
van Garmerwolde komen. De be-
doeling is dat deze gewoonte ge-
woon doorgaat. Als u dus de foto’s
van het hoofdartikel of die van de
‘foto van de maand’ in kleur wilt
zien, moet u even op de site van
Garmerwolde kijken.

De redactie

Een nacht zonder dak
Doe mee of doneer!!

Tijdens Nacht Zonder Dak (NZD) slaapt de jeugd van Thesinge en
omstreken één nacht in een zelfgebouwd krot, zoals jongeren aan de
andere kant van de wereld elke nacht moeten doen. De nacht wordt
georganiseerd in de nacht van 11 op 12 september op het schoolplein
van basisschool ‘De Til’. De nacht wordt voor de jeugd ingevuld met een
gevarieerd programma van sport, spel en muziek. Met het geld dat de
jeugd ophaalt steunen zij de straatkinderen in Bolivia.
Dus doe mee! Help mee! Sponsor mee! De kosten voor deze nacht zijn

 2,- per deelnemer. Geef je op voor 30 augustus door een mailtje te
sturen naar: nachtzonderdakthesinge@hotmail.com

De koffiemorgen
Hoort zegt het voort! Donderdag
30 september staat de koffie weer
klaar! We beginnen om tien uur en
eindigen rond half twaalf. Ieder
die er voor voelt, is van harte
welkom; het maakt niet uit waar je
woont, wat je doet of wie je bent.
Eén keer in de maand komen we
bij elkaar in Kerkhörn te Garmer-
wolde, doorgaans op de laatste
donderdag van de maand. En ie-
dere keer is er weer een ander
programma. Het is een heel intie-
me club, waar je al je wel en wee
kwijt kunt. Er kunnen nog meer bij,
zowel mannen als vrouwen …

Tot ziens op donderdag 30 sep-
tember a.s.

Groetjes van Winy, Rika en Hillie

Let’s dance!
Op zaterdag 18 september
treedt The Brothel Brothers
en de Maradona’s op in het
Trefpunt in Thesinge. Aan-
vang 22.00 uur.

De band The Brothel Brothers
(www.brothelbrothersandmara-
donas.nl) staan garant voor
een swingende avond rock
and roll met een breed reper-
toire aan covers. Let’s dance!
Zaal open: 20.30 uur. Kaar-
ten in voorverkoop  5,-
Meer info www.xorp.nl of mail
naar xorp@hetnet.nl. Kaar-
ten ook verkrijgbaar bij La
Bloem, G.N. Schutterlaan 35,
Thesinge.
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Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Margriet de Haan 050-5719225
Fotograaf Thesinge:
Myla Uitham 050-3023483
Eind-redactie:
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26 - 050-5415335
9798 PE Garmerwolde
Desiree Luiken
Luddestraat 3 - 050-3023352
9797 PM Thesinge
Penningmeester:
Karel Drabe, Stadsweg 3
9798 TE Garmerwolde - 050-5411019
Rabobank Bedum-Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld  14,50 p.j.
Bij automatische incasso  11,55 p.j.
Postabonnees:
basistarief + portokosten
Prijs per krant  1,50
Hoofdartikel op internet:
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of G.N. Schutter-
laan 16: uiterlijk dinsdag
14 september vóór 18.00 uur.

Foto van de maand
Bedankt dames van t Jopje. (Foto: Desiree Luiken)
__________________________________________________________________________________________________________________

Agenda
Woensdag 1 september
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol-
de; van 20.00 - 22.00 uur: Infor-
matiebijeenkomst over het ont-
werpbesluit vergunning Wet mi-
lieubeheer RWZI. Tevens gele-
genheid tot het inbrengen van
mondelinge zienswijzen.
Vrijdag 3 september
Sportveld Thesinge; 16:30 uur:
start van de kids-clinic.
Vrijdag 3 t/m zondag 5 september
Feestweek(end) Garmerwolde
Zaterdag 4 september

t Jopje Thesinge; 11.00 - 16.00
uur: veiling/verkoop resterende
spullen

Kloosterkerk Thesinge; 15.00
uur: Rondleiding begraafplaats
Thesinge door Jakob vd Woude.
Vrijdag 10 september
Trefpunt Thesinge: 18.30 – 20.00
uur: Jeugdavond: Hiphop work-
shop. Komt allen! Voor opgave,
nadere informatie etc. kun je con-
tact opnemen met Kim: Telnr 06
522 333 78, Mail k.ensing@mjd.nl,
Hyve http://jongerenwerk-kim.
hyves.nl.
Zaterdag 11 september

Schoolplein De Til Thesinge;
Een nacht zonder dak; De nacht
wordt voor de jeugd ingevuld met
een gevarieerd programma van
sport, spel en muziek. Met het

geld dat de jeugd ophaalt steunen
zij de straatkinderen in Bolivia.
Zaterdag 11 en
zondag 12 september
Open Monumentendagen; met als
thema: de smaak van de 19de eeuw
Garmerwolde van 10.00 - 17.00
uur: expositie van diverse kunste-
naars in de kerk; tentoonstelling
puddingvormen in de voormalige
melkfabriek (Dorpsweg 42a) plus
proeverij. Ook is er een histori-
sche route door het dorp uitgezet.
Thesinge: Kloosterkerk - Taisn
Koukstad
Dinsdag 14 september
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol-
de; 20.00 uur: klaverjassen bij “De
Soos”. Nieuwe kaarters zijn wel-
kom.
Zaterdag 18 september
Trefpunt Thesinge; 22.00 uur:
Optreden The Brothel Brothers
en de Maradona’s.
Woensdag 22 september
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol-
de; 19.45 uur: Margaret Jager uit
Assen komt bij de NBvP met het
thema “Van vod tot vlot” (van oude
kleding naar nieuwe). Belangstel-
lenden zijn van harte welkom.
Zaterdag 25 september

Thesinge: vanaf 9.00 uur: Op-
halen oud papier.

Thesinge; 4e editie Thaisner
DörpsRun. 15.00 uur Kidsrun en
17.00 uur Thaisner DörpsRun.
Informatie en inschrijving op
ThesingeRun.nl.

Donderdag 30 september
Kerkhörn, Garmerwolde; 10.00
uur: Koffiemorgen
____________________________________________________

Protestantse gemeente
Garmerwolde/Thesinge
Zondag 5 september
dienst in Thesinge, aanvangtijd
en voorganger nog onbekend

Zondag 12 september
startdienst om 10.30 uur in Thes-
inge, voorganger is dhr. Epema
m.m.v. The Singers uit Thesinge

Zondag 19 september
dienst om 9.30 uur in Garmerwol-
de, voorganger is ds. Zuur uit Den
Haag

Zondagavond 26 september
dienst om 9.30 uur in Thesinge
voorganger is ds. Pol uit Zuidhorn
_________________________________________

Beste adverteerders
Zoals u weet is er in de april- en
meikrant iets niet helemaal goed
gegaan met bepaalde adverten-
ties. In deze krant worden al deze
advertenties ter compensatie extra
geplaatst.

De redactie

Wist-u-dat …
een insluiper een stuk of vier/vijf

portemonnees en mobieltjes heeft
gestolen uit de kleedkamer bij
GEO?

dat dit tijdens een trainings-
avond heeft plaatsgevonden?

vrijdag 10 september Kim En-
sing, de jongerenwerkster van Ten
Boer, weer een jeugdavond orga-
niseert?

zij deze keer een hiphop work-
shop zal geven?

zij alle jeugd uit Thesinge die
avond hopen te zien in het Tref-
punt?

de workshop om 18.30 uur be-
gint?
_________________________________________

Stoomfluitje
Gratis af te halen:
700 grijze betonklinkers (21 x10)
dik 6 cm, 200 blauwe dik 6cm en
80 grijze dik 7 cm. Dorpsweg 65,
tel. 0505416341.
Te koop:
2 compostbakken,  10 per stuk
Dorpsweg 65, tel. 0505416341


