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Café Jägermeister officieel heropend
“Na de vakantie weer open!”, stond begin augustus op een bord bij café Jägermeister. En inderdaad: begin september kon je voor een pilsje
weer terecht bij Jägermeister. Bij Siebolt Dijkema, de nieuwe eigenaar. Toen de redactie van de G & T aan Siebolt vroeg of er een stukje over
de heropening in de krant kon, vroeg hij om daarmee nog even te wachten want binnenkort zou er een officiële, feestelijke opening komen.
En . . . . afgelopen vrijdag 8 oktober was het dan zover. Volop feest vanaf een uur of negen tot in de late uurtjes. Swingende rock-and-roll
van The Blue Devils, lekkere hapjes en een tap die wel constant open leek te staan.

Zowat klokslag negen uur verrichtte
Siebolt’s moeder, Roelie Dijkema,
de officiële opening. Dat ging bin-
nen met een vers getapt biertje en
buiten met een doopceremonie zo-
als je ook bij schepen ziet: een fles
Grolsch (in dit geval) aan een touw-
tje tegen de gevel.
Roelie wenste haar zoon veel suc-
ces met deze (uitdagende) onder-
neming. En ze heeft er het volste
vertrouwen in, zo meldde ze, want
de horeca zit Siebolt als het ware in
het bloed. Vroeger hebben Roelie
en haar man jarenlang in Thesinge
café Molenzicht gedreven en Roelie
zelf is, zo gezegd, in de horeca
geboren want haar ouders hadden
een café in Zuidwolde.
Siebolt hield vervolgens een korte
openingsspeech waarin hij memo-
reerde dat hij blij was met alle men-
tale steun van familie, vrienden en
collega’s. Terloops meldde hij nog
dat vanavond een jongensdroom
van hem uitkwam want toen hij als
tiener bij Willem achter de bar een
zakcentje bijverdiende had hij zich
voorgenomen om, als ooit de gele-
genheid zich voor zou doen, zelf
Jägermeister te kopen.
En zie... vandaag is het er dan van
gekomen.
Verder stelde Siebolt dat hij niet
verwachtte rijk te worden van Jä-
germeister maar quitte draaien zou
toch wel mooi zijn. En dat moest
volgens hem, hier in Garmerwolde,
ook best kunnen lukken.
Hij ziet café Jägermeister meer als
een soort hobby van hem, waarbij
natuurlijk zijn normale werk (het on-
derwijs) het belangrijkste blijft. Ten-

slotte stelde Siebolt Rolf van der
Tuuk aan de genodigden voor. Rolf
gaat café Jägermeister runnen. Rolf,
een geboren Garmerwolder, stu-

Siebolt, Roelie en Rolf bij het openings-tapje. (Foto: Desiree Luiken)

deert in Groningen.
De redactie van de Garmer & The-
singer wenst Rolf en Siebolt heel
veel succes met deze nieuwe uitda-

Ter info: Café Jägermeister, telefoon: 050 - 5416062 (ook voor bestellingen).

ging. En dat zij nog heel veel plezier
aan Jägermeister mogen beleven.

Henk Vliem
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'Het Trefpunt', beheer en vrijwilligers
Een oproep!
Ons Thesinger dorpshuis 'Het Trefpunt' draait in de huidige opzet nu zo’n drie jaar. Veel gasten en
groepen hebben de weg gevonden naar ons mooie pand. Ook van buiten het dorp is de aanloop groot
geweest en zoals het zich nu laat aanzien zal dit ook in de komende jaren het geval zijn.

In het afgelopen jaar vonden er veel
grote activiteiten plaats, sommige
zelfs met een allure die de omvang
van ons dorp niet doet vermoeden.
Wat te denken van het tweedaagse
internationale congres over Bio-ma-
terialen in september waaraan zo’n
75 wetenschappers uit 16 landen
deelnamen! Geheel en al georgani-
seerd in Het Trefpunt en verzorgd
door de Thesinger vrijwilligers. Maar
natuurlijk was er dit jaar ook de zeer
geslaagde Feestweek, de Dorps-
run, de toneelavonden van WWK, de
vele verjaardagen, symposia en ver-
gaderingen. Dit alles naast de regu-
liere activiteiten met de vaste gasten
van het Trefpunt. Kortom: een druk
en wisselend programma in een door
velen zeer gewaardeerde omgeving.
Dit alles betekent dat er relatief veel
vraag bestaat naar het gebruik van
ons moderne gebouw met haar zeer
complete voorzieningen.
Maar het is niet alleen het gebouw!

Beheer
Het succes van ons Trefpunt wordt
voor een zeer groot deel bepaald
door de mensen die de organisatie,
de bediening en de verzorging van
de gasten op zich nemen, door de
uitstraling van gastvrijheid die door
de gasten wordt ervaren. Anders
gezegd: het is dominant de kwaliteit
van onze vrijwilligers die het succes
van het Trefpunt bepalen.
In de afgelopen drie jaar is het be-
heer van het Trefpunt in handen
geweest van Jan en Hennie Molle-
ma. Zoals bij de aanvang van de
activiteiten al is gezegd, is het nooit
de bedoeling geweest dat zij alleen
die beheerderskar zouden blijven
trekken. Maar het was goed zo, want
zij waren de spil waar ons dorpshuis
om draaide en een ieder was daar
gelukkig mee. Jan en Hennie hebben
- na drie jaar de kar getrokken te
hebben - nu aangegeven dat het wat
hen betreft ook wel wat minder kan.
Een ieder die het Trefpunt een warm
hart toedraagt en zich een regelma-
tig bezoeker mag noemen, zal dit
zeker begrijpen.
Met ingang van volgend jaar zal het
beheer zoals dat in de afgelopen drie

jaar door hen is vorm gegeven, op-
houden te bestaan. Niet dat zij met
het Trefpunt zullen stoppen, nee
gelukkig niet, maar de intensiteit
waarmee zij het tot nu toe hebben
gedaan zal wel flink afnemen.
Dat betekent dat er door het bestuur
gezocht wordt naar een optimale
werkwijze om alles wat tot nu toe is
opgebouwd voort te kunnen zetten.
In de komende twee maanden zijn wij
onder het bekende motto “Veur elke-
nain, deur elkenain” op zoek naar
vrijwilligers die of het beheer of delen
van de beheerstaak op zich willen
nemen. Hoe een en ander dan con-
creet in afspraken en verantwoorde-
lijkheden vast te leggen, zal afhanke-
lijk zijn van de mogelijkheden en de
wensen van de kandidaten.
Het is hier niet de plek om uitvoerig
uit te weiden over de verschillende
aspecten die in de beheerstaak lig-
gen opgesloten. Voor een ieder die
zich een regelmatige bezoek(st)er
van het Trefpunt mag noemen - en
dat zijn er gelukkig velen - zal dat ook
nauwelijks een vraag zijn.

Vrijwilligers
'Het Trefpunt' mag zich gelukkig prij-
zen met de vrijwilligers die zich inzet-
ten in de bediening en de verzorging
van onze gasten. Hier ligt allesbehal-
ve een probleem, behalve dan dat we
de pool van vrijwilligers graag zouden
willen uitbreiden om de druk die er nu
op de huidige werkers ligt te vermin-
deren en ook om de kwetsbaarheid te

verlagen. Het bestuur heeft het voor-
nemen om voor nieuwe vrijwilligers
een introductieavond te organiseren
en daar waar gewenst een inwerk-
programma op te zetten.
Meld U aan wanneer U op oproep-
basis diensten wilt verlenen, bijvoor-
beeld bij partijen, begrafenissen, ver-
gaderingen, verenigingsactiviteiten
enzovoort. Het Trefpunt heeft U hard
nodig en het is zeer dankbaar vrijwil-
ligerswerk.
Aanmelden gaarne bij: Henri Schijf,
telefoon 3022129.

Bestuursverandering
Rest mij nog U deelgenoot te maken
van een verandering in het bestuur
van de Stichting Dorpshuis Thesin-
ge. Zoals bekend heeft Peter Heide-
ma gemeend er goed aan te doen de
wethouderspositie in de gemeente
Ten Boer op zich te nemen. Immers,
als je het Trefpunt kunt opzetten
zoals hij dat met de zijnen heeft
gedaan, kun je ook wethouder zijn
van Ten Boer.
Dit betekende dat het voorzitterschap
van het Trefpunt als onverenigbaar
moest worden gezien met zijn wet-
houderschap vanwege mogelijke be-
langenverstrengeling. Jammer,
maar onontkoombaar.
Zijn voorzitterschap wordt voorlopig
waargenomen door ondergeteken-
de.
In afwachting van jullie positieve reac-
ties,

Henri Schijf

Herfsthonger
Ieder seizoen heeft niet alleen
zijn eigen geur en kleur, maar
leidt ook tot een geheel eigen
hongergevoel. Bij de herfst ho-
ren stamppotten en ovenscho-
tels. Zoals deze bijvoorbeeld:

Langzaam lam met gerst voor 4
hongerige personen

4 kleine lamsboutjes met bot
3 middelgrote preien, grof gesneden
12 sjalotten, gepeld
3 winterwortels, geraspt en grof
gesneden
1 eetlepel olijfolie
175 gr gerst
600 ml bouillon (lam of kip)
300 ml droge witte wijn
4 laurierblaadjes
25 gr platte peterselie, fijngehakt

Verwarm de oven vóór op 2200. Wrijf
het lamsvlees in met zout en peper,
leg in een diepe ovenschotel en braad
10 minuten aan. Haal eruit. Meng
prei, wortel en sjalotten met de olie en
voeg toe aan de ovenschotel. Zet 10
minuten terug in de oven, totdat vlees
en groenten beginnen te kleuren.
Zet de oven op 1800. Voeg gerst,
bouillon, wijn en laurier toe aan de
schotel, plus 200 ml water. Dek af
met alufolie en laat 2 uur en 15
minuten sudderen, of totdat het lam
gaar is en de gerst gekookt.
Schep op en besprenkel met de
peterselie. Geef hier gebakken aard-
appelen bij. En een bak zelfgemaak-
te appelmoes, graag.

Fredje Bouma

Op zaterdag 25 sep-
tember werd de 4e
Thaisner Dörpsrun
gehouden. In een
lang lint liepen 200
lopers over de La-
geweg in het Klun-
der.
De 62 lopers van de
11 km mochten zelf
tweemaal het mooie
Klunder rond.
(Foto: P.W. Sloot)
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Uit de oude doos
Garmerwolde. Zo zag in 1928 de boerderij aan Dorpsweg 1 eruit. De
schruren zijn in 1938 afgebrand en gedeeltelijk herbouwd; momenteel is in
de schuur de Agrishop gevestigd.
__________________________________________________________________________________

Opnieuw Rondje Nostalgie
Na het grote succes van het Rondje Nostalgie in 2009, willen we dit
evenement volgend jaar opnieuw organiseren in Garmerwolde. Om
precies te zijn op zondag 11 september 2011. De eerste editie was een
verrassend succes, met meer dan tweeduizend bezoekers en veel
aandacht op onder andere RTV Noord en in het Dagblad van het
Noorden.

Het Rondje Nostalgie Garmerwolde
is een anderhalf kilometer lange rond-
wandeling langs het Damsterdiep en
de Grasdijkweg in Garmerwolde. Het
is een wandeling vól nostalgie: langs
de route staan oldtimers (auto’s, trac-
toren, trucks, motoren, stationaire
motoren) en in het Damsterdiep lig-
gen historische schepen. Ook spelen
er draaiorgels, kunnen kinderen
ouderwets speelgoed uitproberen,
zijn er een braderie, eet/drinkgele-
genheden en andere activiteiten.

Alle hulp is welkom!
2011 lijkt nog ver weg, maar we
willen graag zoveel mogelijk unieke
oldtimers. Heb je zelf een oldtimer?
Of heb je contacten met een oldti-
merclub? Laat het ons weten. Ook
andere hulp is van harte welkom:
zowel in de voorbereiding naar het
evenement, als vrijwilligers op de dag
zelf.
Mail naar info@dorpshuisdeleeuw.nl
of bel met Aafke Kooi (050 364 26 30)
of Ard Agteresch (050 542 64 69).

Berend Botje
Wie mocht denken dat Berend Botje niet meer leeft en nooit meer met
zijn bootje naar Zuidlaren vaart, heeft het mis. Oude glorie is herleefd!
Vier mannen van de plaatselijke schietvereniging de “Buurschut-
ters” zijn dit jaar tijdens de jaarlijkse Zuidlaardermarkt met de boot
op bezoek geweest bij dit evenement.

Klaas Pater heeft dit voorjaar een
kajuitbootje gekocht. Dit bootje kwam
ter sprake op onze wekelijkse club-
avond in de Leeuw. Zo is het plan
geboren om met iedereen die mee
wou per boot op marktbezoek te
gaan. Dit plan is uitgebroed, en de
voorbereidingen werden gemaakt.
Zo zijn op dinsdag 19 oktober ’s
morgens om acht uur vier mannen
met het kajuitbootje uit Garmerwolde
vertrokken. Klaas Pater, Johan Bou-
man, Theo Remkes en Jan Feenstra
vormden de bemanning van dit klei-
ne, maar gezellige vaartuig.
De voorspelling van het weer beloof-
de niet veel goeds. Zeker, wij hebben
wel buitjes gehad, maar toch ook
prachtige zon en wolkendekken ge-
zien. Heel verrassend zoals de we-
reld en het landschap er vanaf de
waterkant uitzien.
Het sluizen bij de Jan Bronssluis ging
als eerste obstakel heel voorspoe-
dig. Dan kom je in het grote Eemska-
naal waar je reusachtige schepen
met hun grote golfslag - waar een
geweldige hekgolf achteraan rolt -
moet passeren.
Boeiend. Ook een prachtig gezicht is
het grote kruispunt Eemskanaal, Van
Starkenborg en Winschoterdiep; heel
breed. Met op de wal de Oosterha-
ven, Praxis en de gigantische Tas-
mantoren; een belevenis op zich.
Linksaf - of eigenlijk aan bakboordzij-
de - indraaien: richting Hoogezand,
het Winschoterdiep op.
Alle vier de mannen hadden ook wat
voor de bunkering onderweg mee-
genomen.
De een had voor koffie gezorgd, een
ander voor Zuidlaarder bol; de plak-
ken werden aan boord gesmeerd
met echte roomboter, zoals het hoort.
Ook onze man die zelf heerlijke bon-
bons kan maken, had weer zijn best
gedaan; heerlijk!

Gestremd ...
Richting Hoogezand kwamen we een
ander vaartuig tegen waarvan de
bemanning ons toeriep dat verder
varen geen zin had omdat de route
door een grote kraan was gestremd.
Maar ja, daar waren wij natuurlijk niet
voor gekomen!
Dus: doorvaren maar.
En ja, het was zo: waar vroeger

scheepswerf Patje was, lag de enor-
me drijfdok Triton dwars over het
kanaal. Voorzichtig met minder dan
halve kracht er naar toe sturen en
vragen: “Hoe nu verder?” De kapi-
tein van het grote vaartuig schreeuw-
de iets van: “Vijf minuten geduld, dan
gaan we weer aan de kant!” Dat
gebeurde en wij konden onze reis
vervolgen.
Ook dit is weer een belevenis die je
aan wal niet meemaakt.
Daarna ga je aan stuurboordzijde
het Zuidlaarderdiep op. Waarna het
grote meer wacht; hier hadden we
ook prachtige herfstluchten met buien
en veel zon. Midden op het meer
werd de boot stil gelegd, want de
meegebrachte snert was intussen
warm geworden. Het was nog wel
vroeg (half elf), maar de snertreuk
maakte hongerig. Met het buikje lek-
ker vol kwamen we in de haven van
Zuidlaren aan.
Afgemeerd en met ons vieren de
markt over. Heel grappig is wanneer
je bekenden tegenkomt en je vertelt
dat je daar met de boot bent en
niemand je gelooft, maar het toch
echt de waarheid is.
Na de nodige inkopen van gerookte
paling, oliebollen en Zuidlaarder bol-
len zijn we om half drie weer aan de
terugtocht begonnen. Met een dikke
regenbui en veel zon plus veel tegen-
wind waren wij om vijf uur weer terug
in Garmerwolde. Na een doodsim-
pele dag Zuidlaardermarkt, die wij
met elkaar een heel aparte invulling
hebben gegeven.

Jan Feenstra

Wie helpt mee?
Zaterdag 6 november wordt in
Garmerwolde de jaarli jkse
snoei- en opruimdag gehou-
den, onder andere wordt ge-
werkt in de Garmerhof (entree
Garmerwolde).
Men kan zich opgeven voor 4
november bij Herman Huiskes,
tel. 050-5416121.
Aanvang 9.00 uur en verzame-
len bij de Garmerhof.
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Het derde Thesinger Biofilm Congres
Op 20 en 21 september werd het derde Thesinger Biofilm Congres gehouden, en wel ... in Thesinge. Wie goed opgelet heeft, zag die dagen
een groot aantal vreemdelingen door ons dorp lopen (“Jacob’s garden tour” genoemd door onze buitenlandse gasten), de smederij bekijken,
de molen beklimmen, de kerk bezichtigen of door ‘t Klunder wandelen. De vele vrijwilligers uit het dorp die meegeholpen hebben, weten
echter ook dat ze hebben zitten praten, luisteren, en discussiëren en maar weer praten, luisteren, en discussiëren in het Trefpunt.

Waarover praatten zij?
Veel mensen denken dat het onder-
werp van het congres te moeilijk is om
te begrijpen, maar niets is minder
waar. We kennen allemaal wel ie-
mand met een kunstgebit, een kunst-
stof lensje in het oog, een bloedvat
dat vervangen is door een stukje
kunststof of een kunstheup of knie
van kunststof en metaal. Het is im-
mers maar weinig mensen gegeven
de slijtageslag van het leven tot een
leeftijd van 80 jaar (geloof het of niet:
dat is bijna de gemiddelde levensver-
wachting in Nederland) te doorlopen
zonder dat er een keer iets vervan-
gen moet worden. En die vervangin-
gen gaan met materialen, zoals kunst-
stof en metaal. Daar houdt ons lichaam
in het algemeen niet van. Wanneer
we een splinter in onze vinger krijgen,
doet ons lichaam alle mogelijke moei-
te die splinter naar buiten te werken.
Als er dan ook nog bacteriën bij
komen, is de ellende compleet.
Dergelijke complicaties kunnen ook
ontstaan wanneer iemand een kunst-
heup, knie, bloedvat of wat dan ook
krijgt. De chirurg vertelt dat de in-
greep technisch goed verlopen is,
maar enige tijd later krijgt de patiënt
koorts en kan er een levensbedrei-
gende situatie ontstaan.
In essentie is dit waar het congres in
Thesinge over ging. Hoe kunnen we
voorkomen dat mensen met een
kunststof onderdeel in hun lichaam
dit soort complicaties krijgen. Voor
wie een kunstsof onderdeel in zijn
lichaam heeft: “word nu vooral niet bij
het minste of geringste ongerust”. In
veruit de meeste gevallen gaat alles
goed, maar we willen als onderzoe-
kers graag bereiken dat het altijd
goed gaat. Je kunt het vergelijken
met de ontwikkeling van de veilig-
heidsgordel in een auto. De meeste
van ons doen het ding altijd plichtsge-
trouw vast, maar komen gelukkig
nooit in een situatie dat de gordel
echt zijn werk hoeft te doen.

Waarom is dat dan zo ingewikkeld
dat de hele wereld erover mee moet
denken?
Dit soort prothese-gerelateerde in-
fecties zijn verschrikkelijk ingewikkeld.
De infecties hebben te maken met de
materiaal eigenschappen van de
prothese, met de eigenschappen van
het lichaamsweefsel om de prothe-
se, de eigenschappen van de bacte-

riën die aan zo’n prothese kunnen
hechten, en de werking van de anti-
biotica die we gebruiken ter bestrij-
ding van zo’n infectie. En dan hebben
we nog niet eens de arts genoemd,
die de diagnose moet stellen of de
chirurg die een prothese bij de pa-
tiënt moet plaatsen. Er bestaat geen
enkele opleiding waar iemand alle
aspecten van prothese-gerelateer-
de infecties kan leren en dat betekent
dat we voor het oplossen van dit
probleem onderzoekers met totaal
verschillende achtergronden bij el-
kaar moeten brengen. Zo hadden
we in Thesinge metaalkundigen, po-
lymeerchemici, fysici, microbiologen,
celbiologen, biochemici, chirurgen,
orthopeden, tandartsen enzovoorts,
enzovoorts.

Waarom in Thesinge?
De gedachte een congres traditie op
te bouwen in het Trefpunt is geboren
tijdens de grote inzamelingsacties
voor het nieuwe Trefpunt. Het is
prachtig als het dorp geld geeft, maar
zou het niet nog veel mooier zijn als
we geld van buiten het dorp kunnen
halen? Dat was de eerste reden die

ik had om de eerste twee Thesinger
Biofilm Congressen te gaan organi-
seren. Maar ik had nog twee rede-
nen. Ik zit nogal eens in een vliegtuig
naast iemand die ik niet ken, en de
meest gestelde vraag die een eenza-
me vliegtuigreiziger aan zijn buur-
man of buurvrouw stelt is “Waar komt
U vandaan?” Als je dan “Nederland”
antwoordt, dan klinkt het steevast:
“Daar ben ik ook wel eens geweest.
In Amsterdam.” En daar kan ik slecht
tegen. De gedachte dat Amsterdam
een afspiegeling van Nederland is. Ik
vind dat als iemand niet op het plat-
teland geweest is, niet de fantas-
tische kleine dorpjes in Nederland
heeft gezien, niet in Thesinge ge-
weest is, dan is ‘ie niet in Nederland
geweest! Daarom wil ik als trotse
Thesinger ons dorp laten zien aan
zoveel mogelijk van mijn buitenland-
se vrienden en kennissen.
Al deze redenen hebben nog niets te
maken met de wetenschap, met het
probleem van de prothese-gerela-
teerde infecties, maar een weten-
schappelijke reden is er wel degelijk.
Veel onderzoekers hebben onder-
hand een hekel aan bijeenkomsten

met 10 tot 12 duizend mensen, in
congrescentra als de RAI waar je
anoniem blijft en je collega’s amper
terug kunt vinden in de massa. Daar-
om wil ik onderzoekers bijeenbren-
gen op een klein congres (80 men-
sen maximaal, alhoewel we met onze
ervaring ook wel 100 congresgan-
gers aankunnen in het Trefpunt). Als
de locatie er één is, waar de mensen
tot rust komen en zich op hun gemak
voelen, komen ze veel dichter tot
elkaar dan op een groot, anoniem
congres en wordt er beter gediscus-
sieerd. Dit is waarom mensen inmid-
dels van over de hele wereld naar de
Thesinger Biofilm Congressen ko-
men, sommigen dit jaar al voor de
derde keer.

De voorbereidingen
De voorbereidingen aan de kant van
de wetenschap nemen ongeveer een
jaar. Wat mezelf betreft is het zaak
met mijn medeorganisatoren uit Gro-
ningen (Henny van der Mei) en Salt
Lake City (David Grainger) een pro-
gramma op te stellen, dat zodanig de
moeite waard is dat mensen van
heinde en ver willen komen. Daar-
voor nodigen we bigshots uit als lok-
kertje. Als het programma klaar is,
begint het geld werven. Zonder de
financiële steun van diverse bedrij-
ven uit de hele wereld zou het con-
gres niet te bekostigen zijn. Tja, als
dat dan allemaal klaar is, kan ik de
rest van de organisatie gelukkig af-
schuiven naar mijn secretaresse (Ina
Heidema).
De voorbereidingen in Thesinge
mogen ook zeker niet onderschat
worden en worden gedaan door Jan
Mollema en Peter Heidema, bijge-
staan door een groot aantal vrijwilli-
gers.

Het verloop van het derde Thes-
inger Biofilm Congres
Het derde congres was net als de
vorige twee een succes. Nu moet ik
natuurlijk altijd een beetje oppassen
zulke dingen te zeggen als organisa-
tor, maar het zal niemand ontgaan
zijn dat de sfeer fantastisch was. Ik
heb enthousiaste e-mails gekregen
uit de hele wereld over het Trefpunt,
de lezingen, het dorp en vooral over
de vrijwilligers die geholpen hebben
tijdens het congres. Petje af voor alle
vrijwilligers, die met hun vriendelijke
en behulpzame benadering van de

Voorbeelden van kunststof prothesen in het lichaam. We kennen allemaal wel
iemand met een kunstgebit, een kunstheup of knie van kunststof en metaal.
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congresgangers een sfeer van ge-
moedelijkheid hebben weten te creë-
ren waar nog lang over doorgespro-
ken zal worden. Natuurlijk moet ik
ook onze burgemeester noemen,
die de moeite genomen heeft het
congres toe te spreken, iets dat altijd
zeer gewaardeerd wordt en onze
Idols winnares Karlijne, die wederom
succes oogstte met een optreden
tijdens de BBQ op de avond van de
eerste congres dag.
Tot slot moet “the man of the day”
genoemd worden: Stoffer Havenga.
Stoffer heeft op de tweede dag van
het congres 5 minuten voor het begin
van de lezingen een gesmolten elek-
triciteitsdraad in de meterkast van
het Trefpunt vervangen. Zonder die
5 centimeter koperdraad was er geen
stroom in het Trefpunt geweest en
was het geheel misschien wel een
fiasco geworden! Alhoewel, ... wat

voor creatieve oplossing zou er uit de
Thesinger hoge hoed gekomen zijn?

En nu?
We gaan door met de Thesinger
Biofilm Congressen. Op reis wordt me
nu al gevraagd wanneer er weer een
Thesinger Biofilm Congres is! Mijn
doelstelling is om, bij leven en welzijn,
elke twee jaar tot mijn pensioen een
Thesinger Biofilm Congres te organi-

De oude Chinees
Eind september was er weer
zo’n tweedaags congres van
Henk Busscher en zijn we-
reldwijde wetenschappers in
het Trefpunt in Thesinge. Als
lid van het leger vrijwilligers
dat deze gebeurtenis mede
mogelijk maakt, had ik op
maandag mijn vaste plaats
ingenomen: de smederij op
Smidshouk, waar ik zou tol-
ken voor Oomke Postma en
Siebolt Oudman.

Oomke had het vuur flink opge-
stookt en sloeg op het aam-
beeld een stuk ijzer in model. De
smidse was doortrokken van
zware geuren: rook, kolendamp,
olie, gloeiend metaal. Bezoe-
kers liepen af en aan. Toen
stapte er een Chinees van rond
de zeventig binnen. Hij keek om
zich heen, snoof, en bleef als
aan de grond genageld staan.
Ik vroeg hem wat er was. Het
duurde even voordat hij mij be-
greep. Zijn ogen fonkelden, en
in nauwelijks verstaanbaar En-
gels antwoordde hij: ‘Ik ruik mijn
jeugd.’

De halve wereld over gereisd,
vanaf het diepste Chinese plat-
teland naar Amerika verhuisd.
De Bokseropstand, de Chinees-
Japanse oorlog, de Culturele
Revolutie meegemaakt, en over-
leefd. En dan sta je op een
winderige septemberdag in het
onbekende Thesinge, loopt wat
rond, betreedt een smederij ...
en ruikt je jeugd.

Ton Heuvelmans

Deze congresgangers zullen nog lang napraten over alle vrijwilligers, die met hun vriendelijke en behulpzame
benadering een sfeer van gemoedelijkheid hebben weten te creëren. Petje af!

seren. Op die manier kunnen we met
elkaar de wetenschap een stapje voor-
uit helpen en een flinke duit verdienen
voor het Trefpunt en ons dorp. Ik hoop
dat ik in de toekomst weer op iedereen
mag rekenen.

Met veel dank aan alle vrijwilligers die
geholpen hebben,

Henk Busscher

Opbrengst K.W.F.
De K.W.F Kankerbestrijding collecte heeft in Garmerwolde  514,24
opgebracht. Dit is inclusief de inhoud van het busje bij de Agrishop.
Alle gevers en collectanten hartelijk bedankt.

Janna Hazeveld
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Appels en peren
Nee, nu moet u niet denken:
"Dat wordt een verhaal van niks,
ik lees maar niet verder."

Op die prachtige 09-10-2010, werden we ‘s middags ontvangen met
koffie en zelfgebakken koeken. Vervolgens had je de keuze uit een zeer
groot aanbod van alcoholische en niet alcoholische dranken. Het was
een soort reünie, van hoofdzakelijk Thesingers. De tuin en de woning
waren gevuld met mensen die elkaar dagelijks zien en zij die elkaar in
jaren niet hadden gezien. De bewoonster van dit huis, in oud-sjiek
Helpman, hield open huis en tevens was ze jarig. Ze was nu enkele
dagen inwoonster van de stad. Dus een echte molleboon. Van dorp naar
stad. Misschien heeft u inmiddels begrepen, dat we bij Susan de Smidt
te gast waren. Het kleine café aan de haven, heeft ze ingeruild voor een
woning aan de Brinklaan. En wat heeft dit alles te maken met appels en
peren? Die twee bomen stonden bij de buren in de tuin. Vol appels en
peren. Toen we op het punt stonden om weer richting Thesinge te gaan,
stak de wind op. En daar vielen ze. Wilden ze aangeven: wat jammer
dat jullie weer naar dat prachtige oude dorp gaan. Of bedoelden ze:
“Susan blijft bij ons”. Een geschikte peer en dan heeft ze ook nog een
appeltje voor de dorst. De volgende dag was het 10 oktober. Een
bijzondere dag: 10-10-2010. Ook voor tenminste drie inwoners van ons
dorp, die hun geboortedag mochten vieren.

Jakob v.d. Woude

Lopend eten
Zaterdag 2 oktober was de start
van een nieuwe Thesinger tradi-
tie: het Lopend Eten. Een groep
van 46 Thesingers genoot van
een uitgebreide viergangenmaal-
tijd.

Lopend van koud voorgerecht naar
warm voorgerecht en van hoofdge-
recht naar dessert, bezochten
steeds wisselende groepjes van zo’n
man of zeven in totaal twintig ver-
schillende woningen, waar heerlijke
schotels hen wachtten: van eenvou-
dige kost tot haute cuisine, maar
alles overheerlijk en met liefde be-
reid. Het was weldadig om in intie-
me kring en in steeds wisselende
samenstelling, gastvrij ontvangen te
worden in diverse huizen die je tot
die avond alleen van de buitenkant
kende.
Onder de koffie na afloop in het
Trefpunt bleek het enthousiasme
tot grote hoogte te zijn gestegen: er
werden recepten uitgewisseld en er

Ton Heuvelmans (links), één van de organisatoren, lopende naar de eerste gang. (Foto: Desiree Luiken)

werd een plan gesmeed: dit initiatief
verdient een herhaling. En zo werd
besloten dat op zaterdag 1 oktober
2011 de jonge traditie van het Lo-

pend Eten in Thesinge zal worden
voortgezet.

Binnenkort is een digitaal recepten-

Hoe ziet jouw droom-ik eruit?
Deze vraag stond centraal tijdens de workshop op zondag 10 oktober
voor kinderen van zeven tot en met dertien jaar.

boekje van Lopend eten te verkrij-
gen via www.thesinge.com

Ton Ensing

Met een foto van henzelf als basis,
maakten ze hun ideaal door te teke-
nen, schilderen, knippen en plakken.
Negen kinderen werkten hier gecon-
centreerd aan onder leiding van Ti-
neke Meirink. Erg gezellig en ont-

spannen, met een ontzettend mooi
ingelijst eindresultaat! Rodney Bun-
nink toont Rodney Bunnink.

Tekst: www.dorpshuisdeleeuw.nl
(Foto: Margriet de Haan)
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Op de golvende vloer van Emo
In de weekenden van 3 tot en met 19 september exposeerden enkele
tientallen kunstenaars van KAT in het kerkje van Wittewierum. Op
verzoek van de redactie van de G&T bracht ik een bezoek aan de
expositie. Ook sprak ik met Jet de Wilde, een van de exposanten.

Het was grijs weer en het regende
toen ik het kerkhof op stapte. Hier
was ik nog niet eerder geweest.
Ondanks de regen zag de begraaf-
plaats er schitterend uit. Er groeiden
veel bomen tussen de graven; hoge
bomen, maar het bladerdek was dun
en er scheen een groenig licht. Rond
sommige grafstenen had men lang
geleden hekjes geplaatst. Enkele van
die hekjes waren in de loop van de tijd
door een dikke oude es zo ver om-
hoog geduwd dat ze minimaal een
halve meter boven de grond hingen.
In het gras, precies onder zo’n opge-
tild grafhekje, zag ik een klein botje
liggen, zwart van kleur en schimme-
lig. Veel weet ik niet van botjes - nu en
dan kluif ik aan een vers kippenboutje
- toch meende ik een deel van een
grote teen te herkennen. Een men-
senteen. Hoe zal die aan zijn kist zijn
ontsnapt? Even verderop stond een
groot beeld, ook zwart en helemaal
opgebouwd uit beenderen, veel gro-
ter dan die van de mensenteen. Het
geval leek wel van plastic, al vertelde
iemand me later dat het brons was.
Ik liep gauw door.
Bij het pad naar de toegangsdeur
van de kerk wandelde ik langs enkele
sculpturen van de leden van KAT.
Een daarvan stelde een schaap voor,
een vriendelijk schaap op stramme
poten, gemaakt van ijzer zo te zien en
al een beetje roestig van de regen.
Patricia Suer had het diertje gescha-
pen. Minder sprak me de uit 1863
daterende kerk aan. Anders dan in
Thesinge en Garmerwolde is er vrij-
wel niks overgebleven van het oor-
spronkelijke uit kloostermoppen op-

getrokken kerkgebouw. Die eerste
kerk werd in 1211 geschonken aan
een klooster dat Bloemhof zou gaan
heten. Een abt uit de beginperiode
van het klooster was Emo van Huizin-
ge, beroemd vanwege de kroniek die
hij over zijn kloostertijd heeft ge-
schreven.
Maar wat er nog van die oude kerk
resteert, vormde voor mij het hoog-
tepunt van de tentoonstelling, hoe
laag ook gelegen. Op de houten vloer
tussen de kerkbanken zag ik een luik
open staan, waaruit elektrisch licht
naar boven straalde. Ik ging op mijn
buik liggen en stak mijn hoofd naar
beneden. In een holle ruimte onder
de kerkbanken keek ik neer op een
vorige vloer van de kerk, de oude
stenen ondergrond waarover abt
Emo nog gelopen heeft, oeroud pla-
veisel vol barsten en schilfers. Mis-
schien het mooiste nog vond ik dat die
vloer was gaan golven. Het waren
behoorlijk hoge golven en ze lagen
erbij als een gestolde branding die
lang geleden tegen de helling van
een terp langs de Fivel was opge-
spoeld.

Trots?
In het schip van de kerk zag ik her en
der aan de muren een schilderij of
een ander kunstwerk hangen. Van
de meeste van de maar liefst in totaal
33 exposanten waren dat er hoog-
stens twee. Allemaal hadden ze zo
hun eigen aanpak, een systeem her-
kende ik er niet in. Dat gold ook voor
de manier waarop de werken waren
tentoongesteld; waar iets kon han-
gen, hing wat, waar niks kon hangen,

was het leeg. Sommige kunstwerken
bungelden boven het middenpad,
andere stonden ergens op de grond.
Over enkele kerkbanken lag een plank
met daarop een aantal mozaïeken
van kinderen. In de wat groezelig
aandoende zijkamertjes bij de in-
gang bleken ook een paar werken
opgehangen. Later kwam ik tot de
ontdekking dat ik een van die kamer-
tjes had overgeslagen.
De inrichters van de expositie had-
den waarschijnlijk geen toestemming
gekregen om spijkers in de muren te
slaan. Dat moet lastig inrichten ge-
weest zijn, dacht ik, zo’n kerk is na-
tuurlijk niet bedoeld om als expositie-
ruimte te gebruiken. Al snel betrapte
ik mezelf erop dat ik de grafstenen op
de grond aan het bestuderen was en
de panelen aan de wand met familie-
relaties van adellijke geslachten. Pas
als ik me even afsloot van de omge-
ving, slaagde ik erin om wat langer
naar de kunst te kijken, bijvoorbeeld
naar een mooi wierdenlandschap
van Hetty Boogholt, een flink door-
werkte koi karper van Jet de Wilde,
die merkwaardige weerlichtmachine
van George van Engelen, een knap
geschilderde boom van Hanna van

In het kerkje van Wittewierum exposeerden enkele tientallen kunstenaars
van KAT. (Foto: Edzard Krol)

Wel en zo nog een paar.
Ik hoorde dat de nieuwe burgemees-
ter de tentoonstelling had geopend.
Hij zal waarschijnlijk iets gezegd heb-
ben in de trant van: ‘Ik ben trots op dit
kunstenaarsinitiatief, het getuigt van
een actieve en creatieve gemeen-
schap. In deze crisistijd hebben we dit
soort initiatieven samen met elkaar
nu meer dan ooit nodig om onze
gemeente leefbaar te houden.’ Zo-
iets, want dat is de rol van een bur-
gemeester: enthousiasmeren, aan-
prijzen, verbinden enzo. Maar zou
Van de Nadort zijn openingslof vol
overtuiging hebben uitgesproken?
Zou hij even later, om zich heen
kijkend met een glaasje receptiewijn
in de hand en omgeven door men-
sen, werkelijk trots zijn geweest op
wat hij zag? Ik heb zo mijn twijfels.
Eerlijk gezegd denk ik dat de kunste-
naars en ambachtslieden van Ten
Boer tot veel meer in staat zijn dan
wat ze in Wittewierum hebben laten
zien. De eerbiedwaardige geschie-
denis van het voormalige klooster
Bloemhof nodigt uit tot een herkan-
sing.

Edzard Krol
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Rare stillevens
Een van de exposanten in Witte-
wierum was Jet de Wilde. Ze heeft
een opleiding gevolgd tot maat-
schappelijk werkster en NLP-the-
rapeut. Daarmee verdiende ze
jarenlang haar inkomen, in het
westen van het land, onder meer
in de crisis- en drugshulpverle-
ning, met heroïnehoertjes. ‘Ik
vond mijn cliënten geweldig in-
teressant, maar de welzijnsorga-
nisaties waardeloos,’ zegt ze.
Vanaf 2002 werkt ze als beeldend
kunstenaar en illustrator. En
sinds een jaar woont ze in Thes-
inge, samen met haar dochtertje
Famke. ‘Want de Randstad is veel
te stressy. Waar ik nu woon, heb
ik ruimte, frisse lucht en beestjes
om me heen.’ Ze schildert, zegt ze
zelf, rare stillevens.

‘Ik richt me op vier dingen. Ik maak
schilderijen, het liefst in opdracht,
dan weet ik dat ze worden verkocht.
Ik illustreer, voor allerlei opdrachtge-
vers, zoals de Rijksuniversiteit Gro-
ningen, zorginstellingen en tijdschrif-

ten. Ik geef workshops tekenen en
schilderen, aan een klas met volwas-
senen en aan een groep meisjes van
tien tot veertien jaar. En vanuit mijn
achtergrond als hulpverlener wil ik op
korte termijn mensen gaan helpen
met creativiteit, met een soort crea-
tieve therapie.
Ooit heb ik overwogen om heel mooi
te gaan schilderen. Maar dat is alle-
maal al gedaan en dat konden ze
zoveel beter dan ik. Dus wil ik het

anders aanpakken. Zo heb ik er
plezier in om bij een serieus geschil-
derd doodshoofd, zoals op het ook in
Wittewierum tentoongestelde schil-
derij Vanitas, een omgevallen plastic
koffiebekertje te schilderen, met een
peuk erin. Dan wordt dat doods-
hoofd ineens heel banaal, grappig
ook. Dat bevalt me beter. Met dat
bekertje wordt het interessanter dan
dat mooie plaatje alleen, omdat er
een verhaal ontstaat en dat reikt
verder dan het plaatje.
Dat betekent niet dat ik geen waarde
hecht aan vakmanschap. Je moet
bijvoorbeeld heel goed weten hoe je
een schaduw schildert en dat valt nog
niet mee. Al heeft het veel weg van
klussen. Vergelijk het met het maken
van een waterdicht dak of het koken
van een goed recept. Daarvoor heb
je puur vakmanschap nodig.
Bij het schilderij met de koi karper die
in Wittewierum hing, heb ik vele lagen
onderschildering toegepast. Ik dacht
dat het snel klaar zou zijn, maar dat
was dus niet zo. Het heeft me tijden
gekost er een beetje diepte in te
krijgen, telkens moest ik er nieuwe
lagen op smeren. De karper maakt
deel uit van een serie schilderijen,
over dieren. De serie is tot 9 novem-
ber op het gemeentehuis in Ten Boer
te zien, samen met werk van Patricia
Suer en Frans Verpalen.
Ooit zou ik wel eens willen leren
tatoeëren. Dat is stoer en levert geld
op, wat bij het maken van schilderijen
altijd nog maar de vraag is. Als ik de
techniek van het tatoeëren eenmaal
beheers, wil ik zo’n traditionele kar-
per bij iemand op de huid aanbren-
gen.’

Op de website van Jet de Wilde kun
je veel van haar werk bewonderen:
www.jetdewilde.nl

Edzard Krol

Jet aan het schilderen.

Het schilderij Vanitas. (Foto: Myla Uit-
ham)

Op het bankje...
U kent het vast wel: het bankje op
Smidshouk. Daar hoor je nog wel-
eens het één en ander. Enkele
gesprekken heb ik opgetekend
en worden in dit blad gepubli-
ceerd.

Het is midden oktober. Een beetje
koud, maar wat wil je ook: de “R” is
immers al een poosje in de maand.
Opeens hoor ik: Goedemiddag. Ik
schrok een beetje, want ze stonden
zomaar voor me.
Een echtpaar van in de 60. Waren ze
uit de lucht komen vallen? Nee, dat
bleek niet het geval te zijn. Uit de stad
waren ze komen fietsen.
“Woont u hier?” wilden ze weten.
“Jazeker, dat doe ik,” was mijn ant-
woord. “Oh, dan kunt u ons zeker wel
vertellen, hoe het zit.” Hoe het zit, ik
nam aan dat ze het bankje niet be-
doelden. “Hoe het zit?” vroeg ik. “Ja,
eh ... met dat café.” “Dat is verkocht
en de burgemeester en z’n partner
wonen er nog niet,” gaf ik als ant-
woord, om verdere vragen te vermij-
den.
Laten we het eens ergens anders
over hebben, dacht ik. Als je vroeger
de stadjers zei: ‘ik woon in Thesinge’,
dan was in 9 van de 10 gevallen, het
antwoord: ‘Ja, dat ken ik; dat ligt bij
Garnwerd’. Ezinge was bekender.
Maar sinds er ruim aandacht is ge-
schonken aan ... oh nee, daar zou-
den we het niet meer over hebben
weet iedereen waar Thesinge ligt.
Ze bleven nog even staan, nee ze
wilden hier toch niet wonen. Veel te
stil. Na mij nog een prettige middag
gewenst te hebben, reden ze weer
richting stad vermoed ik, de drukte
weer opzoekend.
Een prachtige zonnige middag was
het. Mijn hemel, wat vliegen er een
vliegtuigen over. En dat alles gaat op
grote hoogte over Taisn. Nu is The-
singe wel genoeg op de kaart gezet.
Het is etenstijd. Eens kijken of de
nieuwe eigenaar van het café in
Garmerwolde iets lekkers te eten
heeft.

Jakob v.d. Woude
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Goed archiveren levert geld op!
In gesprek met Fred Hansen, directeur van
Archiverium
Een paar maanden geleden heeft u in onze krant kunnen lezen dat alle
oude G & T’s nu via garmerwolde.net op internet zijn in te zien. Daar
staan nu vijfendertig jaargangen: vanaf het allereerste begin in maart
1975 tot en met het juni exemplaar van afgelopen zomer. Daarin staat
de recente geschiedenis van Garmerwolde en Thesinge, met al zijn
‘wel en wee’, opgetekend. Dat u nu zo gemakkelijk die oude G & T’s
kunt inzien en ook heel gemakkelijk kunt zoeken op een bepaald
onderwerp, heeft u met name te danken aan Fred Hansen en zijn
bedrijf Archiverium.

ook direct bij de start van de op-
dracht door Archiverium gedigitali-
seerd worden. Iets meer werk, maar
de klant heeft dan wel zijn hele
archief direct bij de hand op zijn
eigen computer. Nog weer een stap
verder is het “leesbaar en door-
zoekbaar” maken van al die digitale
bestanden. Dit laatste is dus ge-
beurd met alle G & T’s. Je kunt een
krantje lezen (en afdrukken) zoals
het destijds is verschenen, maar je
kunt ook in het digitale bestand naar
een bepaald onderwerp zoeken. En
dat niet alleen in één krantje, maar
ook over alle G & T’s heen. Zelfs in
de advertentieteksten kun je zoe-
ken.
Onze klanten vind je landelijk, maar
voornamelijk hier in het noorden. Ze
zijn zeer divers; zowel kleine als
grote bedrijven, overheid en parti-
culier. En de archieven die wij gedi-
gitaliseerd hebben, variëren even-
eens enorm. Van archieven met
“wettelijk verplichte keuringcertifi-
caten” tot aan “handgeschreven
rekeningen”. En niet te vergeten het
complete archief van zoiets als een
pas gebouwd schip of een brug.
Zo’n archief beslaat al snel enkele
kubieke meters papier, waaronder
ook veel tekeningen en dergelijke.
Terwijl het digitaal gemakkelijk op
een geheugenkaartje past (100.000
scans zijn ongeveer 4 Gbyte). Een
volledige kopie aan boord van het
schip kost dus ook geen opslag-
ruimte. En zolang als dat schip in de
vaart blijft, zolang blijft dat archief
groeien. Elke reparatie, onderhouds-
beurt enzovoort wordt digitaal vast-
gelegd.
Om ter illustratie, een paar grote
klanten van ons te noemen: Gronin-
gen Seaports, Rederij Wagenborg
en de Provincie Groningen maken
gebruik van onze expertise.”

Zijn er nog meer voordelen dan het
veel sneller kunnen terugvinden van
een archiefstuk en het beperken
van de papiermassa?
“Natuurlijk; ik kan je zo een vijftal
voordelen opsommen waaruit blijkt
dat het voor vrijwel elk bedrijf lucra-
tief is om zijn archief te digitaliseren.
Ga maar na: allereerst bespaart het
veel arbeidskosten. Bij een groot
bedrijf heb je vaak een afdeling of
enkele personen die zich uitsluitend

met het archiveren bezighouden.
Bij een klein bedrijf doet een van de
werknemers het er vaak even bij.
Die uren die zo aan archiveren be-
steed worden, kunnen veel beter
benut worden voor de kerntaken.
Deze neventaak uitbesteden aan
Archiverium is dus direct lonend,
want voor ons is archiveren een
kerntaak. Ook is zo verzekerd dat
het archiveren gewoon doorgaat in
geval van ziekte, vakantie enzovoort
(voordeel twee). Een derde reden
is de ruimte die een papieren archief
bij een bedrijf bezet houdt. Zeker als
het bedrijf op een A-locatie gelegen
is, zijn de vierkante meters duur. Het
archief elders (ergens op een be-
drijventerrein) onderbrengen bij een
daarin gespecialiseerd bedrijf levert
direct geld op. Tevens hoef je je dan
geen zorgen meer te maken over de
brandbeveiliging enzovoort (voor-
deel 4). Een vijfde voordeel is de
tijdsbesparing die je krijgt doordat je
geen documenten meer uit het ar-
chief hoeft te halen en na gebruik
weer op te bergen. Om maar te
zwijgen over de kosten die zoekge-
raakte documenten met zich mee-
brengen. Nog een voordeel van een
digitaal archief is de mogelijkheid
dat tientallen medewerkers gelijktij-
dig hetzelfde archiefstuk kunnen
inzien. Dat zal niet zo vaak voorko-
men, maar toch . . . En je raakt nooit
meer een archiefstuk ongewild kwijt,
want een automatische back-up
wordt gegarandeerd. Onze data-
opslag is ondergebracht bij het
“Data-hotel” op het Zernike com-
plex in Groningen.
Oh ... en niet te vergeten: Archive-
rium leidt tijdens zo’n project even-
tueel medewerkers van de klant op
of - en dat is voor een gemeente of
andere overheidsinstantie soms
zeer interessant - biedt gedurende
zo’n archiveringstraject tijdelijke ar-
beidsplaatsen aan voor langdurig
werkzoekenden of anderszins moei-
lijk plaatsbaren. Ook weer inclusief
een gedegen opleiding. Archiverium
is een erkend leerbedrijf. Op die
manier hebben al diverse personen
een vaste baan weten te krijgen.”

Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen
op dit gebied?
“Zoals al even gememoreerd, groeit
het archief van een bedrijf (of par-

Hij wilde ons wel helpen om ons
papieren G & T archief te digitalis-
eren. Als we zelf de bladzijden van
de krantjes los sneden en op volgor-
de legden, kon dat tegen kostprijs.
En dan graag ook een artikeltje over
Archiverium in de Garmer & Thes-
inger. Want wie weet, misschien
zitten er onder de abonnees wel
potentiële klanten.
Toen het werk af was, wachtte ons
een aangename verrassing: Fred
vertelde dat er geen rekening zou
volgen! Hij had onze klus (voor Ar-
chiverium een klusje) heel leuk ge-
vonden en daarom besloten dat het
gratis was. Onze dank is groot, want
voor een klein dorpskrantje als de
Garmer & Thesinger Express was
ook de kostprijs nog een beste hap
uit het jaarbudget.
En zo ben ik, weer een maandje
later, op een zonnige vrijdagoch-
tend met een grote taart naar Ap-
pingedam gereden om Archiverium
te bedanken. Kon ik tegelijk Fred
interviewen.

Jullie karakteriseren het werk dat
jullie doen met de term “digitaal
archiveren”. Hoe ruim kan ik dat
opvatten? Wie hebben bij zoiets
belang?
“Elk bedrijf, elke onderneming en in
feite bijna elke Nederlander heeft
wel een archief waarin hij of zij de

“echt” belangrijke documenten be-
waart. Soms is zo’n archief bij wet
verplicht, denk aan de patiëntgege-
vens bij de huisarts en soms is het
zorgvuldig bewaren (archiveren)
van een document best handig,
denk maar aan een garantiebewijs
dat je na een paar jaar opeens nodig
hebt omdat de televisie het begeeft.
Je moet het dan natuurlijk nog wel
kunnen vinden.
Wij bestrijken met ons bedrijf dit hele
scala van archiveren. In de meest
eenvoudige vorm maken we met
behulp van de computer een com-
pleet overzicht van alle documenten
(de indexlijst) die in het archief van
de klant aanwezig zijn. Per docu-
ment bevat dit overzicht dan een
aantal kenmerken zoals: datum, on-
derwerp, namen enzovoort. De do-
cumenten zelf kan de klant bij ons
achterlaten, dan zorgen wij ervoor
dat ze veilig bewaard blijven (de
daadwerkelijke opslag wordt uitbe-
steed aan de Waaijenberg groep).
Mocht de klant een bepaald docu-
ment weer even willen inzien dan
geeft hij ons een seintje en binnen
twee à drie uur heeft hij het originele
document op z’n bureau. Of als hij
dat liever heeft: er wordt een digitaal
bestand van het document gemaakt,
dat vervolgens naar hem gemaild
wordt.
Alle documenten kunnen natuurlijk
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ticulier) constant. Dagelijks komt er
belangrijke post binnen, worden op-
drachten geplaatst of ontvangen,
worden producten gemaakt enzo-
voort. De hele bijbehorende papier-
stroom moet netjes afgehandeld en
gearchiveerd worden (Document
Management). Dat registreren, or-
denen (zo nodig digitaliseren) en
archiveren van de binnenkomende
post van een klant, dat doet Archi-
verium sinds een jaar ook. Bijvoor-
beeld ‘s ochtends vroeg wordt voor
Groningen Seaports de post bij het
postkantoor opgehaald en twee uur
later heeft Seaports Groningen de
post digitaal beschikbaar in haar
Document Management System. En
zit die post ook al in het archief.
Evenzo kun je het digitale archief
gemakkelijk (geautomatiseerd) op-
schonen. Vaak is er bij wet geregeld
hoelang een bepaald document be-
waard moet blijven en voor de rest
bepaalt het bedrijf dit zelf. Alle docu-
menten in het Document Manage-
ment System hebben dus een “houd-
baarheidsdatum” en alle “verjaar-
de” documenten kunnen zodoende
automatisch worden verwijderd.
Omdat het uitbesteden van dit soort
werk voor een bedrijf direct voor-
deel oplevert (werknemer en werk-
plek), verwacht ik nog een forse
groei in dit soort activiteiten.
Op www.archiverium.nl is meer in-
formatie te vinden over onze dien-
sten.”

Tenslotte
Fred is in 2004 met Archiverium
begonnen, samen met een collega.
Een gat in de markt, zo bleek. Vier
jaar later werkten er al twaalf man/
vrouw. Inmiddels is dat tengevolge
van de crisis gedaald naar negen,
want een aantal potentiële klanten
dacht al snel: “Dat archief wat we
hebben, houdt het nog wel even vol.
Eerst maar zien hoe we de crisis
doorkomen”. Inmiddels merkt Fred
dat de markt weer aantrekt.

Voor je het weet is zo’n uurtje inter-
viewen voorbij, vooral als je - zoals
ik - ook nog geïnteresseerd bent in
technische details zoals scannen,
tekstherkenning, digitale spraaksys-
temen, data-opslag, kwaliteitssys-
tematiek enzovoort.
Rest ons, als redactie van de Gar-
mer & Thesinger Express, Fred nog-
maals te bedanken voor zijn inzet en
hulp. Een lang gekoesterde wens is
nu gerealiseerd. Persoonlijk heb ik
al diverse malen het digitale G & T-
archief geraadpleegd. Toch wel één
keer per week gemiddeld. En dat
dan over de meest uiteenlopende
onderwerpen.

Henk Vliem

De families Guikema en Riddering. (Foto: Margriet de Haan)

Oktoberfest - Bierfest
Een traditioneel Duits Oktoberfest in Nederland, zouden daar
veel mensen op afkomen?
Dat vroegen wij ons vooraf af, maar het antwoord is inmiddels overduidelijk:
ja! Lange tafels met Beierse kleden, bediening in stijl en gezellige polka’s op
accordeon, harmonica en draaiorgel, braadworsten (veel te snel uitverkocht
helaas) waren het decor voor een enorm gezellig feest in het dorpshuis. Alle
vrijwilligers en met name ook de families Guikema en Riddering: enorm
bedankt voor jullie feestvreugde-verhogende bijdrage en inzet!

Ard Agteresch
____________________________________________________________________

Om 18.30 uur stroomde de gymzaal, waar de jaarlijkse rommelmarkt van
GEO werd gehouden, in een mum van tijd vol met kooplustigen. (Foto: Margriet
de Haan)

Kamerkoor
Tutti Cantano
Middeleeuwen en popcultuur
ontmoeten elkaar

Kamerkoor Tutti Cantano uit
Zuidwolde treedt zaterdag 6 no-
vember op in de dorpskerk in
Garmerwolde. De middeleeuwse
kerk vormt een perfect decor voor
een bijzonder programma waarin
Middeleeuwen, Renaissance en
popcultuur elkaar ontmoeten.

Spannend experiment
Samen met jonge media-artiesten
presenteert het koor een doorlopend
programma waarin klank en beeld
samenvloeien. Het publiek wordt mee-
gevoerd in een voorstelling waarin
sfeer de boventoon voert. In de mid-
deleeuwse kerk wordt klassieke mu-
ziek van Da Palestrina en De Victoria
uit de 16e eeuw vertolkt met behulp
van nieuwe media, waardoor muziek
uit de late Renaissance de moderne
popmuziek ontmoet. Een spannend
experiment waarbij het koor een ge-
heel nieuwe rol krijgt toebedeeld: nieu-
we klanken klinken door, terwijl de
compositie gehandhaafd blijft.
Nieuwsgierig geworden? Bezoek het
concert op 6 november in de middel-
eeuwse kerk in Garmerwolde. Aan-
vang 20.15 uur.
Toegang  10, consumptie inbegre-
pen. Meer informatie en reserverin-
gen: www.tutticantano.nl Reserveren
kan ook via anneben@hetnet.nl of
(050) - 542 07 29.
_________________________________________

Alma Canta
Op 14 november treedt in de
Kloosterkerk van Thesinge het
trio Alma Canta op in de Kloos-
terkerk van Thesinge, aanvang
15 uur, entree  7,50. Alma canta
brengt een gevarieerd program-
ma van Zuidamerikaanse muziek.

U kunt stukken van zangeressen
zoals Alma Rosa en Joyce verwach-
ten, virtuose gitaarmuziek van Badi
Assad en klassieke Braziliaanse com-
posities van Villa Lobos. De Argen-
tijnse cultuur klinkt door in tangos van
Piazzolla. Het trio bestaat uit: Elze-
mien Brouwer (zang) Rob Nijboer
(gitaar) en Wim de Bos (klarinet).
Vrolijke en lichte speelsheid spreekt
uit de muziek van Alma Canta. Niet
alles is vastgelegd in de noten: hun
improvisatie laat je de spanning van
het moment voelen!
Kaarten kunt u reserveren via:
stichtingfelicitas@gmail.com
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Het vuur in januari 2010 is opeens de laatste. (Foto: Sieb-Klaas Iwema)

Geen Nieuwjaarsvuur meer
Komend Oud en Nieuw geen vuur in Garmerwolde. Die beslissing is
gevallen. De reden is zoals meestal, een kwestie van geld. Vooral het
opruimen van het zandbed dat onder de vuurstapel wordt gelegd is
kostbaar.

Einde brandbult Garmerwolde
PERSBERICHT GEMEENTE TEN BOER

Aan de jarenlange traditie van een brandbult in Garmerwolde
komt dit jaar een einde. De gemeente is niet langer bereid om alle
kosten voor haar rekening te nemen. Er is geen andere partij die
garant wil staan voor (een deel van) de kosten.

De brandbult kent een lange traditie. De laatste jaren zette de jeugd van
Garmerwolde zich ervoor in om de grootste brandbult van Nederland
te hebben. Hiermee haalden ze regelmatig de (landelijke) pers.

De kosten van de brandbult kwamen volledig voor rekening van de
gemeente. Het streven om de kosten te beperken tot maximaal  4.000
bleek bij voortduring niet haalbaar.
Met de initiatiefnemers is de afspraak gemaakt, dat de gemeente
4.000 beschikbaar stelt. Alle overige kosten zouden door anderen
moeten worden betaald.
Hiervoor bestaat geen draagvlak in het dorp.

De initiatiefnemers hebben hierop te kennen gegeven dat ze onder deze
condities geen brandbult weer gaan aanleggen.

Ten Boer, 23 september 2010

In de afgelopen weken stond het
nieuwtje ‘einde brandbult’ al in diver-
se kranten. Het zinnetje “dat er geen
draagvlak in het dorp zou zijn voor
een eigen bijdrage naast de ge-
meentelijke” intrigeerde me, dus ben
ik vorige week maar eens even we-
zen buurten bij één van de organisa-
toren ('Stichting Het Vuur' noemen
ze zich) om het fijne te vernemen.
Even ter informatie: de gemeente
heeft afgelopen mei aan de organi-
satoren en aan Dorpsbelangen een
uitnodiging gestuurd om samen af-
spraken te maken hoe het verder zou
moeten gaan met de brandbult. Zo-
doende kreeg ik de brief van de
gemeente onder ogen waarin, in een
bijlage, de kosten van de laatste
brandbult gespecificeerd zijn. De to-
tale kosten zijn ruim  10.000 ge-
weest waarvan ongeveer  8.000
aan stortkosten voor het vervuilde

zand. En dit, terwijl er in 2008 afge-
sproken is dat de brandbult de ge-
meente niet meer zou mogen kosten
dan  4.000. Aan die afspraak wilde
de gemeente zich komend Oud en
Nieuw stringent gaan houden. Alle
‘meer’-kosten zouden door de “Stich-
ting Het Vuur” gegarandeerd moe-
ten worden. Je praat dan over ruim

 6.000 en misschien wel het dubbe-
le als de stortkosten tegenvallen. Zo’n
garantie kan de ‘stichting’ natuurlijk
niet geven. En dus ... geen Nieuw-
jaarsvuur meer. En zo is er helaas
een einde gekomen aan een mooi
initiatief van de jeugd van Garmer-
wolde (alweer ruim tien jaar geleden
gestart door Roel Veenstra, Johan
Tammeling, Rick Bouchier, Henk
Bolhuis, Jan-Peter Schaatsberg, Han
Munstra en Jan Hofstede).

Henk Vliem

Thesinge poepvrij
Op woensdagavond 29 september besloot de gemeenteraad van Ten
Boer om de proef ‘Thesinge poepvrij, iedereen blij’ met nog een jaar
te verlengen. De enige verandering ten opzichte van vorig jaar is, dat
de hondenbezitters de subsidie krijgen als minder dan 15% van de
Thesingers nog overlast ervaart van hondenpoep binnen de be-
bouwde kom. (In 2010 was de grens nog 30 %).
Bovendien gaat de gemeente onderzoeken of de hondenbelasting
vanaf 2012 ook helemaal afgeschaft kan worden.

Aan de beslissing ging een levendi-
ge discussie vooraf tussen aan de
ene kant PvdA en CDA (7 stemmen
voor) en aan de andere kant Chris-
ten Unie en Algemeen Belang (6
stemmen tegen).
Algemeen Belang wilde de proef in
Thesinge niet verlengen omdat dat
oneerlijk zou zijn ten opzichte van de
andere dorpen. Maar dat bleek on-
juist: bij de start van de proef in
Thesinge is ook aan de andere dor-
pen gezegd dat ze mee konden
doen. Voorwaarde was wel dat de
dorpen zelf met een voorstel zou-
den komen waar een meerderheid
van de hondenbezitters achter zou
staan. Blijkbaar kregen ze hier in de
andere dorpen niet de handen voor
op elkaar.

De tegenstemmers (AB en CU) wil-
den ook de hondenbelasting in 2011

met 10% verhogen (en daarna jaar-
lijks met 3%) om het begrotingste-
kort van de gemeente te dichten.
PvdA en CDA waren het daar niet
mee eens en zij dienden dan ook
een amendement in waarin werd
voorgesteld om de hondenbelas-
ting niet te verhogen in 2011 en zelfs
af te schaffen vanaf 2012.

Susan de Smidt, Carla Winkelman
en ikzelf waren namens de werk-
groep ‘Thesinge poepvrij, iedereen
blij’ aanwezig. Wij maakten van de
gelegenheid gebruik om de raads-
leden te vertellen over de positieve
resultaten van het afgelopen jaar.
Jakob van der Woude was namens
Dorpsbelangen aanwezig.

Namens de werkgroep,
Daphne Wiegertjes

Schaatsen op Kardinge
Er wordt vanaf oktober weer door Presto op Kardinge geschaatst, iedere
vrijdagmiddag van 17.00 tot 18.00 uur. Een goede voorbe-
reiding op natuurijs dat er weer aankomt. IJswinters komen
nooit alleen, voorbeelden: 1985 - 1986, 1996 - 1997 en
2010 ...

Opgave bij:
Jacobhartog@gmail.com of bij een van
de bestuursleden. Zie: http:/ /
www.garmerwolde.net/Verenigingen/
verenigi.htm (IJsvereniging Presto).

(Tekening: Tineke Meirink)
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Duootje Jazz - genieten in het klein
Afgelopen zondag 3 oktober kon de liefhebber genieten van een
dubbelconcert in zowel de Dorpskerk te Garmerwolde als de Kloos-
terkerk in Thesinge. Voor mij persoonlijk gaf dit dubbelconcert me
een dubbel gevoel: het was zulk mooi weer en binnenzitten is dan bij
mij niet mijn eerste keuze.

Roos Plaatsman
(Foto: Pluc PLaatsman)

Het fietstochtje naar Garmerwolde
en daarna het binnenlopen in de
prachtige, sfeervolle kerk is gelukkig
voldoende tegengas en wanneer
eenmaal het concert begint - Daan
Kleijn/gitaar, Tobias Nijboer/contra-
bas en Dennis Elderman/drums -
dan is alles goed. Zo’n kerkgebouw
verdient intimiteit en dat kreeg het:
de muziek was ingetogen, maar met

overgave en bovenal vakkundig ge-
presenteerd. Jazzmuziek die geen
energie vraagt, maar geeft. De drie
kwartier waren zo voorbij en met de
wind in de rug zeil je zo op je fiets weer
terug naar Thesinge.
15.30 uur was het tijd voor Roos
Plaatsman/zang en Vincent Grit/pia-
no. Hun tweede optreden die mid-
dag in Thesinge, waarvan Roos
hoopte dat het weer zou lukken, want
ze had het eerste concert al zoveel
gegeven ... Roos, Vincent, geen pro-
bleem, we waren getuige van over-
gave, grote muzikaliteit, plezier in
muziek maken, genieten van het mo-
ment. Als je nog zo jong bent en je
kunt al zoveel, dan kan het niet an-
ders dan dat je een belofte bent voor
de toekomst. Ik hoop van harte - en
ik denk met mij velen -dat de beide
jazzpodia (Garmerwolde en Thesin-
ge) voor jullie nog te vinden zullen
zijn.
Voor de Stichting Felicitas nog een
hart onder de riem: leuke concert-
keuzes en een goede catering.

Haye van den Oever

Op de kleding(ruil)beurs in Brug 10 werd gezellig rondgesnuffeld. (Foto:
Margriet de Haan)
_____________________________________________________________________________________

Voor elk wat wils
De NBvP Vrouwen van Nu heeft haar beide eerste bijeenkomsten weer
achter de rug.

Op 22 september showde Marga-
ret Jager uit Assen dat je van ge-
bruikte kleding prachtige haute cou-
ture kunt maken. Een nauwsluitend
truitje wordt tot onze verrassing een
nonchalante kraag, een afgedankte
rok verandert in een mooie blouse
en een lange -geverfde - trico he-
renonderbroek draagt ze als truitje.
Een legging wordt een hes, een
broek met laag hangend kruis ver-
andert in een blouse en van een
oude beddensprei maakt ze een
leuke wikkelrok plus hesje; met lo-
vertjes om eventuele gaatjes te ver-
hullen. Een te klein geworden vestje
wordt opgevuld met een tussenstuk
en een oerdegelijk mantelpakje to-
vert ze om in een chique creatie.
Je moet de mogelijkheden zien en
erin durven knippen! Lukt het niet,
dan is er nog geen man over boord:
je doet er toch niets meer mee. Ze
laat het oude model zoveel mogelijk
in tact - ook de originele voering blijft
zitten! - en creëert er iets heel an-
ders van. Het resultaat is tijdloos;
het zit haar als gegoten en er be-
staat geen tweede van ...

Op woensdag 13 oktober hadden
we een jubilaris in ons midden: Ettie
Bouwman - thans wonende in Ten
Boer - blijkt tot haar verrassing pre-
cies 50 jaar lid van onze vereniging!
In 1960 werd ze als twintiger lid ...
Na de koffie - met zelfgebakken
cake ter ere van het feestvarken -
was het woord aan dhr. Jannenga
uit Haren. Hij nam ons mee op een
indrukwekkende tocht naar Antarc-
tica; aan boord van ms Explorer,

een expeditieschip van 72 meter
met 91 passagiers, waaronder 17
Nederlanders. Alles verliep naar
wens totdat het schip ’s avonds laat
op een ijsberg liep en langzaam
slagzij maakte. Alle hens aan dek!
Gelukkig ontstond er geen paniek.
Iedereen nam plaats in de reddings-
boten en maakte dat ie wegkwam.
Na enkele angstige en koude uren
op het water werden ze opgepikt
door een groot cruiseschip.
“Al je persoonlijke bezittingen zijn
weg: je leesbril, mobieltje met daar-
in opgeslagen de 06 nummers van
de kinderen, je paspoort, betaalpas
... Je hebt alleen wat je aan hebt!”
Ondanks hun nare ervaringen in
november 2007 zijn de heer en me-
vrouw Jannenga vast van plan om
de reis naar Antarctica nog eens af
te maken ...

En verder ...
Op maandag 25 oktober is het hand-
werkgroepje van start gegaan; de
schouwburggroep gaat op zater-
dag 13 november naar De Kimme in
Zuidlaren. De volgende bijeenkomst
in dorpshuis De Leeuw is op woens-
dag 3 november; dan komt Janneke
Vos, oud-medewerkster van RTV-
Noord. Op woensdag 24 november
maken we een adventskrans onder
leiding van Hennie Barla.
Nieuwsgierig geworden? Kom vrij-
blijvend een keertje kijken of vraag
om nadere informatie aan de voor-
zitter: Janna Hazeveld, tel. 050-541
47 77.

Hillie Ramaker-Tepper

Nieuwe stal
Bij de familie Buist aan de Bovenrijgerweg is de uitbreiding c.q. nieuwbouw
van de stal in eerste instantie met o.a. grote boxen voor melkvee in gebruik
genomen en kunnen de koeien bij mooi weer de mensen zien fietsen op de
Bovenrijge. Het geheel is mooi ingepast en kan als het goed gaat in de
toekomst met nog een stel ligplekken worden uitgebreid. Wij wensen Tom
Buist veel succes. (Tekst plus foto: Sieb-Klaas Iwema)
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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 e 14,50 p.j.
Bij automatische incasso e 11,55 p.j.
Postabonnees:
basistarief + portokosten
Prijs per krant e 1,50
Hoofdartikel op internet:
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of G.N. Schut-
terlaan 16: uiterlijk dinsdag
16 november vóór 18.00 uur.

Foto van de maand
Sarah ten Cate: 10-10-’10 10 jaar! (Foto: Myla Uitham)
__________________________________________________________________________________________________________________

Agenda
Zondag 31 oktober

Thesinge, Zuidwolde, Ruischer-
brug; vanaf 13.00 uur: Muziekfestifal
'Meziek mit bus'.

Dorpshuis De Leeuw Garmerwol-
de; 17.00 uur: Theo’s eetcafé  ‘Boeuf
Garmerwolde’.
Woensdag 3 november
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol-
de; 19.45 uur: Lezing door Janneke
Vos, oud-medewerkster RTV-Noord.
(NBvP Vrouwen van Nu)
Zaterdag 6 november

Kerk in Garmerwolde;
20.15 uur: Kamerkoor Tutti Canta-
no. Middeleeuwen en popcultuur ont-
moeten elkaar.

Garmerhof Garmerwolde;
vanaf 9.00 uur: Jaarlijkse snoei- en
opruimdag. Verzamelen bij de Gar-
merhof.
Zondag 7 november
Dorpshuis De Leeuw Garmerwolde;
15.00 uur: Hapjes maken voor kinde-
ren.
17.00 uur: Dorpsborrel met hapjes
die door kinderen zijn gemaakt
Woensdag 10 november
Dag van de Mantelzorg: Ten Boer
zet de mantelzorgers in het zonnetje!
Zorgt u voor een chronisch zieke of
lichamelijk/verstandelijk gehandicap-
te - of kent u iemand die dat doet - en
heeft u de kaart nog niet ingevuld?
Doe het dan vóór 1 november!
Donderdag 11 november
Garmerwolde en Thesinge: Sint
Maarten
Vrijdag 12 november
Café Jägermeister Garmerwolde:
Quizavond georganiseerd door de
Feestweekcie.
Zaterdag 13 november
Trefpunt Thesinge; 20.00 uur: Ste-
fan van de Sande presenteert Re-
lease party 2-CD.
Zie: www.stefanvandesande.nl
Zondag 14 november

Kloosterkerk van Thesinge; 15.00
uur: Felicitas concert. Het trio Alma
canta brengt een gevarieerd pro-
gramma van Zuidamerikaanse mu-
ziek.

Dorpshuis De Leeuw Garmerwol-
de: Film
Vrijdag 19 november
Trefpunt Thesinge; 18.30 - 20.00
uur: Jeugdavond. Cook & Snack
(voor jongeren 12-16 jaar).
http://jongerenwerk-kim.hyves.nl
Zaterdag 20 november
Dorpshuis De Leeuw Garmerwolde:
Bierproeverij
Maandag 22 november
Dorpshuis De Leeuw Garmerwolde;
20.00 uur: Najaarsvergadering van
de Vereniging Dorpsbelangen Gar-

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge

merwolde. De zaal is open vanaf
19.30 uur.
Woensdag 24 november
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol-
de; 19.45 uur: Het maken van een
adventskrans o.l.v. Hennie Barla
(NBvP)
Vrijdag 26 november
Dorpshuis De Leeuw Garmerwolde:
Cook & snack (voor jongeren 12-16
jaar).
http://jongerenwerk-kim.hyves.nl
Zaterdag 27 november

Thesinge: vanaf 9.00 uur: Opha-
len oud papier

Thesinge; 14.00 uur: aankomst
Sinterklaas

Garmerwolde: Aankomst Sinter-
klaas
Zondag 28 november
Dorpshuis De Leeuw Garmerwolde:
Theater te Water.

Woensdag 3 november
Dankdag voor gewas en arbeid,
dienst om 19.30 uur in Thesinge,
voorganger ds. Wolters uit Baflo.
Zondag 7 november
Zangdienst om 10.30 uur in de Kloos-
terkerk te Thesinge door de Werk-
groep Liturgie en Werkgroep Diaco-
nie.
Thema: 'Geloven in het kleine' met
aandacht voor Oikocrediet m.m.v.
gospelkoor 'Refill our Hearts' uit
Swifterbant.

Zondag 14 november
Dienst om 10.00 uur in Garmerwol-
de, voorganger ds. van Dijk uit Sau-
werd.
Zondag 21 november
Eeuwigheidszondag. Dienst om
10.00 uur in Thesinge, voorganger
dhr. Epema uit Groningen.
Zondag 28 november
1e zondag van Advent.
Dienst om 11.00 uur in Thesinge,
voorganger ds. v.d. Lagemaat uit
Ten Boer. 'De Soos'

De klaverjasavond in oktober heeft
de volgende uitslag opgeleverd:
1. Jo Reinders ............. 5298
2. Henk Vliem .............. 4918
3. Annie Foekens ......... 4804
4. Harry Harkema ........ 4616

De volgende keer is op dinsdag 9
november, aanvang 20.00 uur.


