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Thomas Meusel in zijn atelier (foto: Myla Uitham)

Meer dan twintig jaar werkt Tho-
mas Meusel als edelsmid in 
Nederland. Hij is geboren en 
getogen in München en rondde 
in Duitsland zijn opleiding tot 
goud- en zilversmid af. Uiteinde-
lijk bracht de liefde hem naar het 
noorden van Nederland waar zijn 
vrouw Deirdre in de stad Gronin-
gen een baan kreeg. Sinds een 
aantal jaren woont hij met zijn 
vrouw, dochter Isabel van 16 en 
zoon Lucas van 13 in Thesinge. 
Het nieuwe atelier Taurum is ge-
vestigd in een deel van de schuur 
van de woonboerderij aan de Mo-
lenweg. Thomas verbouwde de 
boerderij voor een deel zelf. Rond 
de boerderij lopen vier paarden, 
de hobby van Deirdre en Isabel. 
Achter het huis is een bak waar 
zij met de paarden rijden. De 
verplaatsing van het atelier van 
de stad naar Thesinge is handig, 
want er is nu bijna altijd iemand 
thuis. Nu hij aan huis werkt, is het 
leven overzichtelijker geworden.

Taurum
Aurum betekent in het Latijn goud. 
De T. staat voor Thomas. In het 
atelier staan een grote werkbank, 
machines en kasten waarin ma-
terialen liggen en vitrines met 
ontwerpen van de hand van Tho-
mas. Een behaaglijk atelier met 
veel licht, vloerverwarming, een 
zitje om met klanten te kunnen 
overleggen en een plekje voor de 
waakhond. ‘Het was wonderlijk’, 
zegt Thomas, ‘hoe alles tijdens de 
verhuizing precies in het atelier 
bleek te passen.’ Alle kasten, de 
grote werkbank in het midden van 
de ruimte, het paste allemaal tot 
op de centimeter. 

Thomas Meusel is edelsmid. Zijn atelier aan de Kromme Elleboog in de stad Groningen heeft hij verplaatst naar zijn woonboerderij 
aan de Molenweg 25 in Thesinge. Een prachtig plekje met uitzicht op landerijen en de achterkant van molen Germania.
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Een prachtige locatie voor een 
atelier van een edelsmid. Dat 
vindt Thomas ook. Het mooie uit-
zicht en de rust zijn inspirerend 
voor de creativiteit die je voor het 
maken en ontwerpen van siera-
den nodig hebt. Thomas ontwerpt 
zelf sieraden: colliers, medaillons, 
ringen, armbanden, en broches. 
Herinneringssieraden, kleine 
kunstvoorwerpen, het behoort al-

lemaal tot het assortiment. Zijn 
zelfontworpen sieraden kenmer-
ken zich door een strakke, een-
voudige en draagbare stijl.
Thomas ontwerpt niet alleen zelf. 
Als klanten ideeën hebben werkt 
Thomas die samen met hen uit tot 
een sieraad naar hun smaak. ‘Dat 
is het mooie van het vak’, zegt de 
edelsmid, ‘jij produceert iets waar 
mensen heel blij mee zijn.’ Trots 

toont hij aan de hand van foto’s 
een uiteenlopende serie sieraden.
Zijn klanten komen regelmatig met 
oude sieraden die gerestaureerd 
of veranderd moeten worden. 
Oud goud of zilver uit de familie 
bijvoorbeeld dat omgesmolten 
moet worden en vormgegeven 
tot een nieuw sieraad, soms met 
nieuwe ingezette stenen. Klanten 
komen vaak terug. Een meisje bij-
voorbeeld dat na een eindexamen 
een zelfontworpen ring kreeg van 
haar ouders, krijgt bij een later 
afstuderen een bijpassend collier. 

Vakmanschap en geduld
Het beroep edelsmid is niet al-
leen een creatief beroep. ‘Wat ik 
aantrekkelijk vind, is dat het een 
ambachtelijk beroep is dat vraagt 
om vakmanschap. Je hebt er niet 
alleen kennis van materialen en 
verschillende gereedschappen 
voor nodig, het is een precies 
werk.’ Dat vakmanschap leerde 
hij niet alleen in zijn opleiding, 
maar ook in de praktijk. ‘Je merkt 
dat het echt een ambacht is als je 
vingers na een dag werken pijnlijk 
worden.’ Het is een vak dat veel 
concentratie en geduld vergt. ‘Als 
je een gouden ring omsmelt en de 
vlam even te lang op het sieraad 
richt, is soms een inscriptie weg 
of is de ring niet te herstellen. Ge-
duld en concentratie is iets wat je 
als edelsmid echt nodig hebt.’

Nieuw atelier, nieuwe mogelijk-
heden
Een atelier aan huis schept ook 
nieuwe mogelijkheden. De mooie 
locatie maakt Taurum geschikt 
voor het geven van workshops. 
Deze duren een dag en tijdens 
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Belangrijke verbindingen
In het nieuwe jaar breng ik een bezoek aan Chrétien Schouteten aan de Lageweg, wij noemen dit Klunder, in Thesinge. “Bij iedereen
in de omgeving ben ik waarschijnlijk meer bekend als ‘de man van de zuster’, want Yvonne is 21 jaar, van 1971 tot 1992,
wijkverpleegkundige geweest in de gemeente Ten Boer. Door haar bekendheid met de verschillende dorpen heeft zij, toen wij nog
boven het voormalig Groene Kruisgebouw in Ten Boer woonden, al een voorkeur voor het dorp Thesinge gevoeld. Dit huis werd ons
aangeboden, omdat de familie Mulder, die er na de familie Ten Cate woonde, van Yvonne wist dat zij er zeer gecharmeerd van was.
We zijn nog steeds gelukkig met dit huis op deze prachtige plek en met zulke goede buren.

We verhuisden in december 1978
en toen we er pas woonden heb-
ben we ons afgevraagd of we naar
Siberië waren vertrokken. Wij vie-
len midden in de bekende sneeuw-
winter! In de eerste jaren zijn we
niet of nauwelijks met vakantie
geweest. Yvonne heeft bijna alle
werk verricht in de tuin. Ze creëer-
de met l iefde een bloemen-,
groente- en kruidentuin! Ik deed
wat handlangerswerk en het jaar-
lijkse schilderwerk. We kregen in
die tijd veel logé’s uit Limburg en
hebben ook veel verbouwd. Zo
kwamen er in de loop der jaren
een kippenschuur en een carport
bij. Bijna elk moment van onze
vrije tijd werd toen in huis en tuin
gestoken. In de laatste jaren be-
steden we ook wel klussen uit,
omdat het best zwaar wordt. We
willen hier zo lang mogelijk blijven
wonen en dat kan alleen met hier
en daar de nodige hulp. We voe-
len ons erg verbonden met onze
buren en met het dorp en voelen
de inzet van veel mensen als een
kracht, die balans heeft gebracht
binnen de dorpsgemeenschap.
Daardoor zijn er zoveel mooie din-
gen gerealiseerd, zoals onlangs
het nieuwe Trefpunt!”

Mijlpaal
Op 12 december heeft Chrétien
afscheid genomen van zijn werk
als scheikundeleraar op het Wil-
lem Lodewijk Gymnasium in Gro-
ningen, omdat hij de pensioenge-
rechtigde leeftijd bereikt heeft. In
een middagvullend programma
door leerlingen, oud-leerlingen en

collega’s nam hij na 41 jaar af-
scheid van een werkzaam leven.
Na de HBS-B ging Chrétien direct
aan het werk op kantoor bij de
Staatsmijn Emma, een kolenmijn
in Hoensbroek. Zijn vader werkte
er ook en in die tijd werkten er nog

zevenduizend mensen onder-
gronds. “Doorstuderen was er in
ons gezin niet bij. Na de militaire
dienst wilde ik niet weer op kan-
toor werken en ben in het che-
misch bedrijf van DSM in Geleen
via interne opleidingen chemisch

analist geworden. Toch voelde ik
de drang om verder te studeren
en begon aan een avondstudie
N1 wis- & natuurkunde. In 1971
kon ik een halve baan krijgen bij
de Rijksuniversiteit Groningen en
ging daar tegelijkertijd ook stude-
ren. Yvonne en ik verhuisden toen
naar Ten Boer, waar Yvonne wijk-
zuster werd. In 1976 heb ik mijn
studie scheikunde afgerond. Aan
een middelbare school in Leek
(tegenwoordig: De Borgen) heb ik
negen jaar lesgegeven. Dit heb ik
tussen ’81 en ‘85 gecombineerd
met een baan als vakdidacticus
scheikunde aan de universiteit. In
’85 ben ik volledig aan het Willem
Lodewijk Gymnasium gaan wer-
ken.”

Koninklijke onderscheiding
“Toen burgemeester Rika Pot bin-
nenkwam op mijn afscheid begon
er iets te dagen. Yvonne wist ook
van niets, maar achteraf hoorde ik
dat mijn school, de gemeente Gro-
ningen en de Walfriedparochie in
Lewenborg mij hadden voorge-
dragen voor Ridder in de Orde
van Oranje Nassau. Ik voel het
echt als een erkenning en een
waardering, waarbij ik me zeer
dankbaar voel voor de inspireren-
de omgeving thuis en in het werk.
Ik heb altijd de ruimte gekregen
om mijn interesses te volgen en
voelde me gestimuleerd. Het lintje
dat ik mocht ontvangen heb ik
voor een groot deel aan Yvonne
te danken, ook omdat we inhou-
delijk veel samen bespraken. Zij
heeft mij in alles altijd ondersteund

Chrétien Schouteten. (Foto: Myla Uitham)
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G&T verwelkomt drie nieuwe redactieleden
Even voorstellen:

Jan Ceulen

Irene Plaatsman

Jan Ceulen woont sinds 2003 
aan de G.N. Schutterlaan 7 
in Thesinge, in het huis dat 
voorheen bewoond werd door 
de familie Zijlema. Hij is lid 
geworden van de eindredactie 
van de G & T.

Ook een nieuw redactielid is 
Irene Plaatsman. In het janu-
arinummer stond al een in-
terview met haar. Wat we nog 
niet weten is waarom Irene 
eigenlijk lid van de redactie is 
geworden.
Zij vond het belangrijk weer 
wat bij te dragen aan het 
dorpsleven. Dit is haar reactie.

Van Hagenees tot Groninger
Jan is geboren en getogen in 
Den Haag. Op zijn 19e besloot 
hij filosofie te gaan studeren aan 
de Rijksuniversiteit Groningen. 
Die studie maakte hij niet af. ‘Ik 
wou wat met mijn handen doen 
en deels was het ook uit opstan-
digheid dat ik uiteindelijk stopte 
met studeren. Ik werd loodgieter.’ 
‘Loodgieter is een leidinggevend 
beroep’, grapt Jan, ‘ik gaf de klan-
ten leidingen.’
Hij verhuisde naar Onderdendam 
en ‘toen werd ik echt Gronings’. 
Jan heeft zijn hart verpand aan de 
provincie Groningen. ‘Het is hier 
gezelliger en meer relaxt dan in 
de opgefokte Randstad.’ Dus hij 
bleef. Maar hij bleef geen lood-
gieter en kwam uiteindelijk in de 
auto’s terecht. In die tijd hadden 
veel mensen net als hijzelf een 
Renault 4 of een Lelijk Eendje. 
Hij sleutelde aan zijn eigen auto 
en anderen vroegen hem ook 
hun auto op te knappen. Van het 
een kwam het ander. Hij volgde 
de opleidingen patroonsdiploma 
autobedrijf en daarna die van au-
tomonteur en keurmeester A.P.K.
Voordat Jan naar Thesinge kwam, 
verhuisde hij terug naar de stad 
en begon in de Agricolastraat een 
eigen garagebedrijf dat hij daarna 
met Jaap Koster voortzette als 
Autobedrijf Ceulen en Ko* op het 
industrieterrein Ulgersmaborg 
Noord. De computerprogramma’s 
om de administratie van zo’n be-
drijf te ondersteunen, bevielen 

‘Als de G & T in de bus ligt dan 
begin je meteen te lezen. Stel 
je voor dat onze dorpskrant niet 
meer zou kunnen verschijnen 
omdat er te weinig schrijvers zijn. 
Daar moet je toch niet aan den-
ken. Ik vind het ook leuk dat de 
G & T de dorpen Garmerwolde 
en Thesinge met elkaar verbindt. 
Als ik een bijdrage kan leveren 
aan het voortbestaan dan doe ik 
dat graag. Ik heb, nu ik redactie-
lid ben, ook gemerkt met hoeveel 
zorg de krant wordt samenge-
steld. Het is eigenlijk een eer om 
in de krant te mogen schrijven.’

Irene Plaatsman

Irene, Jan en Sabine hebben er zin in (foto: Desiree Luiken)

een workshop wordt een lunch 
geserveerd. Er zijn drie werkplek-
ken in het atelier en er kunnen dus 
drie cursisten tegelijk deelnemen. 
Thomas begeleidt deelnemers tij-
dens een workshop met het ma-
ken van een eigen sieraad. Uit de 
kasten die hij langs de wand heeft 

staan, kunnen mensen zelf kiezen 
welke materialen ze gebruiken en 
of ze een steen in hun sieraad wil-
len verwerken. Na afloop nemen 
ze een duurzaam sieraad mee 
naar huis: zelf gesmeed en naar 
eigen ontwerp.
Inwoners van Thesinge en Gar-

hem niet. Hij ontwierp een beter 
programma en het duurde maar 
even of de klanten kwamen niet 
alleen meer met hun auto’s bij 
hem, maar vroegen hem ook 
programma’s voor hun bedrijven 
te ontwerpen. Zo ruilde hij uitein-
delijk de autowereld in voor de 
computerwereld en werd hij pro-
grammeur.
In de buurt van het garagebedrijf 
woonde Carla Winkelman. Zij 
raakten bevriend. Carla werkt als 
docent verpleegkunde aan het Al-
facollege. Samen verhuisden zij 
naar Thesinge. Inmiddels is het 
gezin uitgebreid met de honden 
Joep en Toos.
Het bevalt goed in Thesinge en 
Jan ‘is er helemaal gelukkig’. Hij 
is momenteel werkzaam als pro-
grammeur, ontwerpt software op 
maat en is internet hoster. Daar-
naast maakt hij elke dag twee 
sudoku’s voor een aantal dagbla-
den, is huisman en onderhoudt 
voor de website van Thesinge de 
informatie over nieuwe bedrijven 
in het dorp.

Bijdragen aan het dorpsleven
Als vrijwilliger redigeerde hij, sa-

men met anderen, waaronder 
Theo Remkes en Desiree Luiken 
uit Thesinge, teksten voor het 
boek Boerderijen Gemeente Ten 
Boer en Overschild (1595 – 2005).
Desiree had al eens gepolst of 
hij niet in de redactie van de G&T 
wilde. Door, in de woorden van 
Jan ‘de zogenaamde crisis’, is het 
aanbod van werk wel wat minder 
geworden. Jan kreeg meer tijd 
en besloot te reageren op een 
oproep om de eindredactie te ver-
sterken.
Om de maand neemt hij de eind-
redactionele taak van Desiree 
over. Hij ervaart het nog wel als 
een uitdaging om de binnenge-
komen kopij passend te maken. 
‘Te beslissen wat niet meer in de 
krant past, wat actueel is en er 
wel in moet en wat later ook nog 
geplaatst kan worden.’ Daarnaast 
schrijft hij ook stukjes. ‘Ik vond het 
altijd al leuk om met taal bezig te 
zijn. En dat bleek ook weer toen ik 
teksten redigeerde voor het boer-
derijenboek.’ Op deze manier wil 
hij ook graag zijn bijdrage leveren 
aan het dorpsleven.

Irene Plaatsman

merwolde en natuurlijk ook ande-
re geïnteresseerden zijn van harte 
uitgenodigd om eens een kijkje te 
nemen. Op vrijdagen van 12.00 
uur tot 16.00 uur is het atelier ge-
opend en verder op afspraak. Als 
mensen geïnteresseerd zijn kun-
nen ze ook op een ander moment 

langs komen. Ook voor repara-
ties en gaatjes in oren kun je bij 
Taurum terecht en natuurlijk voor 
informatie over een workshop. Te-
lefoon 050 318 3896. Zie ook de 
website www.taurum.nl.

Irene Plaatsman

(vervolg van pagina 1)
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Sabine Hoes

Als derde aanwinst voor de redactie van uw G&T Express praten 
we met Sabine Hoes. In de krant van november kon u al kennis 
maken met Sabine, haar man Niels en de kinderen Jan en Eline, 
als de nieuwe bewoners van Dorpsweg 29 in Garmerwolde. En 
ook via haar zeer geslaagde eerste hoofdartikel in de G&T: het 
interview met Jan Pelleboer vorige maand. (Uw interviewer klapt 
uit de school:) Pelleboer complimenteerde haar met het inter-
view en zei: zo burger je gelijk goed in!
En dat sluit mooi aan bij haar wens iets voor het dorp Garmer-
wolde te doen waarbij ze haar beroepservaring als redacteur kan 
inzetten: schrijven voor deze krant.

‘Een mooi verhaal over een interessant mens’

Wat eraan voorafging
Sabine werd 40 jaar geleden 
geboren in Schoonhoven. ‘Daar 
droomde ik er al van schrijfster 
te worden’. Na het V.W.O. kwam 
ze naar Groningen om Scandi-
navisch te studeren. Ze koos als 
richting Zweeds en legde zich 
daarin toe op de letterkunde. 
‘Ik wilde hierna het liefst aan de 
universiteit onderzoekswerk gaan 
doen, maar toen daar geen plaat-
sen voor beschikbaar waren ben 
ik vrijwiligerswerk gaan doen. Na 
werk bij de wereldwinkel volgde 
de dierenbescherming die mij de 
kans bood public-relationswerk te 
doen: jawel, schrijven voor een 
krantje.’ Haar geld verdiende ze 
met typewerk, dat trouwens een 
handige vaardigheid is als je 

schrijft en redigeert.
‘Toen vond ik werk bij Hazewin-
kel Pers, daar werd ik redacteur 
bij de Loeks.’ Toen die krant werd 
opgeheven volgden De Krant van 
Groningen (ook gestopt) en het 
050 Uit Magazine. ‘Je raadt het 
al’, lacht Sabine, ‘dat werd ook 
opgedoekt.’ Na zeven jaar besloot 
Sabine voor zichzelf te beginnen. 
‘Ik koos voor webredacteur, dat 
was modern en fris, en er was (en 
is) behoefte aan. Dat zie je goed 
als je op het internet rondreist: 
hoeveel kromme of ellenlange 
verhalen erop staan.’ Ze volgde 
een cursus HTML (het taaltje 
waarin websites zijn geschreven) 
en kwam toevallig de ideale op-
drachtgever tegen die haar sins-
dien (2007) deels aan het werk 

men over moeders die minder of 
niet meer werken. Die gaan een 
week fulltime aan de slag terwijl 
paps dan voor de kinderen zorgt. 
Dit proces wordt dan gevolgd 
door de camera en… Sabine 
deed mee! De Garmerwolders die 
de laatste tijd tv-ploegen door het 
dorp zagen schuiven mogen nu 
weten wat dat was: Mijn Gehei-
me Missie, gepresenteerd door 
Daphne Dekkers en uitgezonden 
op 20 april jongstleden. Trots zegt 
Sabine: ‘Ik ben met mijn neus in 
de boter gevallen. Ik werd naar 
de redactie van het chique mo-
deblad Elegance in Amsterdam 
gestuurd. Dat beviel wederzijds 
zo goed dat ik er een contract van 
drie maanden heb gekregen. En 
dat is nou het redactiewerk wat 
ik het liefst doe: werken aan een 
tijdschrift, in een professionele 
omgeving en daar een mooi ver-
haal over een interessant mens 
maken.’
U begrijpt dat de redactie van de 
kleine G&T even op haar neus 
keek, want Sabine was ineens 
druk, weg, nog drukker en alweer 
weg. Maar niet getreurd, dit inter-
view bewijst dat Sabine na deze 
hectische periode haar talenten, 
nog weer aangescherpt in Am-
sterdam, kan gaan inzetten voor 
onze krant.

Jan Ceulen

houdt. ‘Daanaast corrigeer ik ook 
nog vertalingen (van anderen) uit 
het Engels’.
Intussen waren Sabine en Niels 
vanuit het centrum van de stad in 
Ruischerwaard gaan wonen, weg 
van de studentendrukte en omdat 
ze vanwege gezinsuitbreiding meer 
woonruimte wilden.
‘Maar dat moderne wijkje beviel 
toch minder dan we hoopten en de 
keus was: terug of verder.’
Haar liefde voor paarden voerde 
haar naar de Martinimanege aan 
de Lageweg. ‘Het werd dus ver-
der’, vervolgt ze, ‘want de eerste 
keer dat ik naar de manege ging 
om er te kijken, zag ik het huis al 
te koop staan en zei ik meteen te-
gen Jan, die achter in de auto zat: 
“Daar gaan we wonen!” Toen ik 
deze mooie dertigerjarenwoning te 
koop zag staan was ik verkocht; vrij 
uitzicht, rust en een veel fraaiere 
omgeving dan in zo’n nieuwbouw-
ijk.’ Glunderend zegt ze: ‘En mijn 
droom, een eigen paard in de ach-
tertuin, krijgt nu ook een kans. Ik 
ben hier echt heel blij en gelukkig.’
Met deze voorgeschiedenis meldde 
Sabine zich in december bij ons 
aan.

En wat er tussen kwam…
Intussen hadden de immer actieve 
brainstormers van de televisie (in 
dit geval IDTV voor RTL4) bedacht 
dat er een programma moest ko-

Voorjaarsvergadering Dorpsbelangen Garmerwolde
Dorpsbelangen vergadert op 21 maart. Voorzitter Herman Huis-
kes spreekt in zijn welkomstwoord z’n dank uit aan de 25 vrijwil-
ligers die tijdens de landelijke vrijwilligersdag in een fantastisch 
zonnetje op vier plaatsen hebben meegeholpen: rondom de kerk, 
in het speeltuintje aan de Hildebrandstraat, aan de jeu-de-bou-
lesbaan en de Garmerhof.

Uiteraard vindt het bestuur het 
heel belangrijk dat de basis-
school in ons dorp in stand wordt 
gehouden. Op dit moment zijn er 
nog voldoende leerlingen en het 
beleid van de gemeente is geba-
seerd op één school per dorp, dus 
dat lijkt gunstig.
Ook de uitbreiding van de RWZI 
komt aan de orde; op 30 maart 
neemt het bestuur een definitief 
besluit. Er komt ongeveer eender-
de bij; door de wijzigingen in de 
aanvraag duurt het nog wel twee 
jaar voordat met de uitbreiding 
kan worden begonnen. Dit bete-
kent – behalve tijdens de bouw 
- niet automatisch meer verkeers-
bewegingen: de aanvoer van de 
stad Groningen gebeurt via twee 
persleidingen.

De gemeenteraad moet nog een 
beslissing nemen over het Dijk-
park; waarschijnlijk wordt er t.z.t. 
een klankbordgroep ingesteld.
Alle speeltoestellen voor het 
speeltuintje aan de Hildebrand-
straat zijn binnen en er is geëgd. 
Over een plan voor het terreintje 
aan de Oude Rijksweg wordt nog 
nagedacht.
Aan de W.F. Hildebrandstraat 
komen twee koop- en twee huur-
huizen: eind maart, begin april 
worden de beide laatste huizen 
afgebroken, eind 2011 staan de 
nieuwe woningen er.
Enexis heeft de Garmerhof vanwe-
ge stroom voor Meerstad op de kop 
gezet, maar binnenkort zullen ze 
het terrein weer netjes opknappen.
Door de enorme kosten is het ou-

dejaarsvuur helaas afgeschaft; uit 
het budget voor Het Vuur is het 
kloksmeren en de Oud- en Nieuw-
viering bij Jägermeister betaald.

Planstudie N 360
Het zuidtracé (langs de overkant 
van het Eemskanaal) is in kaart 
gebracht en wordt meegenomen 
in de MER studie; eind 2012 kun-
nen we het resultaat verwachten.

Rondvraag
In de rondvraag komen de volgen-
de onderwerpen aan bod:
-  Hoe staat het met de op te 

richten pluimveestal aan de 
Lageweg? De gemeente zou 
een voorlichtingsavond orga-
niseren, maar de vraagsteller 
heeft er nog niets over gehoord. 
Antwoord: Dorpsbelangen be-
moeit zich niet met particuliere 
initiatieven, maar weet er uiter-
aard wel iets van. Er komt geen 
hoorzitting: een bedrijf uitbreiden 
zijn volgens de gemeente nor-
male activiteiten. Het bezwaar 

loopt nog. De eventuele toena-
me van het verkeer bestaat uit 
twee vrachtwagenbewegingen 
per week.

-  De Grasdijkweg is een boeren-
landweg en niet gemaakt voor 
zwaar verkeer. Bij de familie 
Hoekstra viel onlangs de tele-
foon plus het internet weg na 
het passeren van een zware 
jongen. Waar moeten deze 
auto’s langs? Over de brug 
kan niet, maar de Grasdijkweg 
is er ook niet op berekend... 
Antwoord: Het bestuur neemt 
deze vraag mee in het overleg 
met de gemeente.

Om 20.50 uur sluit de voorzitter 
het officiële deel van de vergade-
ring. Na een korte pauze neemt 
dhr. P. Jannenga uit Haren ons 
mee op een spannende reis naar 
Antarctica. Met prachtige natuur-
beelden en een verrassend einde: 
zes uur dobberen op het ijskoude 
water in een reddingsboot met de-
fecte motor! Een reis om nooit te 
vergeten. 

Hillie Ramaker-Tepper
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Jaarvergadering Dorpsbelangen Thesinge
Op 1 april werd de 35ste jaarvergadering van de Vereniging voor 
Dorpsbelangen gehouden in Café Molenzicht. Daarbij waren 35 
Thesingers aanwezig. 

Menco van den Berg opende de 
vergadering voor de zevende 
en laatste keer in zijn functie als 
voorzitter. Nadat Ria Stoppels de 
notulen en het jaarverslag voor-
gelezen had, concludeerde zij dat 
Thesinge nog steeds een dorp in 
beweging is met name door de 
inzet van veel vrijwilligers. Pen-
ningmeester Annelies Hofstede 
kreeg een applaus voor haar door 
de kascommissie goedgekeurde 
financiële verslag. 
Na het bekend maken van de 
verdeling van de welzijnssubsidie 
werden als nieuwe bestuursleden 
Heina van Zanten, Marinus Ver-
mue en Joline Bosmans gekozen. 
Met een tekening van de molen 
Germania en een bloemetje be-
dankte Geerten Eyckelenboom de 
niet herkiesbare leden Menco van 
den Berg, Jakob van der Woude 
en Henri Zuidinga voor hun inzet 
en betrokkenheid. Het bestuur zal 
zelf een nieuwe voorzitter aanwij-
zen. 
De Roelie Dijkema bokaal gaat 
naar iemand van wie wij zijn inzet 
voor het dorp heel goed kennen: 
Peter Heidema. Zeer verdiend 
volgens de aanwezigen.

Mededelingen en inventarisatie
De provincie onderzoekt of een 

V.l.n.r.: Henry Zuidinga, Menco van der Berg, Jakob van der Woude  
(foto: Desiree Luiken)

de eerdere optie van een moge-
lijke bypass om het dorp heen. 
De speelvoorzieningen op het 
schoolplein zijn in voorbereiding. 
Ook de jeugd van 12 tot 18 kan 
wensen kenbaar maken. Door 
ervaring wijzer geworden zijn de 
omwonenden van De Molenweg 
niet blij met een mogelijke hang-
plek. Zij zullen bij nieuwe ontwik-
kelingen betrokken worden. 
Pas in september vindt het jaar-
lijkse overleg plaats met B. en 
W. Het bestuur zegde toe van 
dit overleg in deze krant verslag 
te doen. Een inventarisatie werd 
gemaakt van gespreksonderwer-
pen zoals onderhoud aan wegen, 
knelpunten en onoverzichtelijke 
verkeerssituaties. Opgemerkt 
werd dat nieuwe straatnaambor-
den wel erg groot zijn en dat het 
kunstwerk / de zandbak bij De 
Haven er vies uit ziet en als zand-
bak op een gevaarlijke plek staat. 
Moet ie leeg, of kan de bak gevuld 
worden met planten?

Opening molen Germania 2 juli 
2011 om 15.30 uur
Anne Wieringa, technisch advi-
seur van de Molenstichting, deed 
verslag van de restauratie van de 
molen. Daarmee was een bedrag 
van v 220.000 gemoeid. Een fo-
toverslag maakte duidelijk hoe 
indrukwekkend de constructie en 
restauratie door molenbouwer 
Doornbosch uit Adorp eigenlijk 
was. Evenals het plaatsen van de 
kap die 10 ton weegt. Eind maart 
werden de nieuwe zijlen geplaatst 
en de molen kan nu weer draaien 
én malen. Roelf Jansen bood al-
vast spontaan een zak tarwe aan. 
Jan Chris Wagenaar uit Gronin-
gen is de nieuwe enthousiaste 
molenaar. Anne Ridder (woon-
achtig aan de Molenweg) volgt 
ook de opleiding tot molenaar. 
Jan Mollema is molengids. Een 
molengids heeft veel kennis van 
de molen, mag de molen niet 
draaien, maar de wieken wel in 
vreugde en rouwstand zetten. 
Een molengids verzorgt rondlei-
dingen, publiciteit en activiteiten 
rond de molen. Daarnaast heeft 
Jan heel veel uren schilderwerk 
aan de molen besteed en o.a. de 
molen met hekwerken en derge-
lijke arbo-proof gemaakt. Om de 
molen ook voor de toekomst te 
behouden komt er een nieuwe 

oproep om donateur te worden 
van molen Germania. 
De vergadering besloot met sug-
gesties hoe de opening van de 
molen met allerlei activiteiten ge-

vierd kan worden. Want een feest-
je is het behoud van dit erfgoed 
wel waard.

Irene Plaatsman

De Roelie Dijkema bokaal gaat dit 
jaar naar Peter Heidema  
(foto: Menco van der Berg)

Scheiding zonder ruzie
Augustus 2007
Dr. Friezema neemt afscheid als 
huisarts. Zijn opvolgers zijn twee 
huisartsen die er zin in hebben om 
na jaren waarnemingen een eigen 
praktijk te beginnen.
Voor twee artsen was de prak-
tijk wat aan de kleine kant, maar 
Meerstad zat eraan te komen, 
de medische dienst van het AZC 
in Ter Apel zorgde voor werk, zo 
was het wel te doen tot Meerstad 
volgebouwd zou zijn.

Juli 2011
Dr. Rezelman stopt per 1 juli als 
huisarts bij de praktijk Garmer-
wolde. Wij vroegen naar het hoe 
en waarom achter dit besluit.
Door externe omstandigheden 
is de praktijk niet meer renda-
bel voor twee artsen. De twee 
oorzaken zijn een gevolg van de 
slechter draaiende economie. Ten 
eerste Meerstad: de verkoop van 
woningen daar gaat langzaam 
en er is geen zicht op versnel-
ling, als Meerstad überhaupt nog 
doorgaat. En ten tweede werkten 
zowel Leo van Beukering als Dirk 
Rezelman ook bij de medische 
dienst van het asielzoekerscen-
trum in Ter Apel. Door bezuini-
gingen is deze opgeheven. Om 
de boel aan de gang te houden 

moesten er veel extra diensten 
gedraaid worden bij de huisart-
senpost. En dat was na verloop 
van tijd niet meer vol te houden.
Er is lang nagedacht over hoe het 
nu verder moest, want Dirk Rezel-
man wilde het liefst gewoon huis-
arts blijven.

Op een gegeven moment kwam 
er een vacature voor huisarts in 
Wagenborgen, niet erg ver van de 
woonplaats van Dirk Rezelman. 
Het is wel een moeilijke afweging 
geweest, na vier jaar in Garmer-
wolde heb je net de patiënten een 
beetje leren kennen en nu moet 
je weer helemaal opnieuw begin-
nen. Maar het is niet anders. Voor 
beide artsen is het wennen om 
apart te werken.

Dirk Rezelman gaat m.i.v. 1 juli 
2011 in Wagenborgen beginnen. 
Leo van Beukering zet de praktijk 
alleen voort, tegelijkertijd komt 
er in Garmerwolde voor één dag 
per week een arts in loondienst. 
De beide locaties blijven gewoon 
open. Na een korte periode weer 
een hele verandering voor zowel 
de patiënten als de artsen en de 
assistentes.

Detta van der Molen

weg aan de zuidzijde van het 
Eemskanaal een optie is voor het 
verkeer op de N360. Volgens een 
ingewijde ligt de prioriteit van de 
provincie echter niet meer bij dit 
grote project. Het bestuur blijft 
alert en zal met een brief nog-
maals bezwaar aantekenen tegen 
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Gel-dag
Muziektheatervoorstelling  
‘Altijd Onderweg’

Groep 3 t/m 8 van De Til in The-
singe hadden 5 april een gel-dag 
georganiseerd.
Toen wij op school naar het Jeugd-
journaal keken, zagen we dat kin-
deren op een school in Haren een 
gel-dag hadden gehouden.
Dat leek ons ook erg leuk, dus 
vroegen we aan juf of wij dat ook 
mochten organiseren.
Dat mocht.
Toen was het 5 april, en kwam 
iedereen met niks in zijn haar op 
school.

Dinsdagavond, half negen in 
de Kloosterkerk. Zo’n 50 men-
sen zitten in een kring voorin de 
kerk wanneer – zoals van een 
minstreel verwacht mag worden 
– muziek het optreden van de 
Italiaanse minstreel Bruno Gullo 
aankondigt. Schakelend tussen 
Italiaans en Nederlands, vertel-
lend maar vooral zingend met 
een prima stem, begint hij aan 
het verhaal van zijn reis. De reis 
die hem brengt vanuit Calabrië, 
in het zuiden van Italië, naar het 
noorden en nog veel verder, tot hij 
uiteindelijk in Thesinge arriveert. 
Bruno speelt gitaar en accordeon 
en wordt bijgestaan door Katelei-
ne van der Maas die als zijn alter 

Karlijn van den Berg 
en Rosa Belle Crum 
met hun mooie 
creaties  
(foto: Myla Uitham)

Iedereen nam wat mee, bijvoor-
beeld: rietjes, gel, haarspray of 
leuke versiersels.
We deden elkaars haar en er kwa-
men hele grappige, leuke en rare 
kapsels uit.
Daarna moesten we over een 
catwalk lopen en werd uit iedere 
groep een winnaar gekozen.
Het was een hele leuke dag!
Groetjes,

Sterre Buitenhuis en  
Marleen Ritsema 

ego de reis begeleidt met tekst, 
dwarsfluit en vooral haar prach-
tige zangstem. De overwegend 
Italiaanse liedjes laten je helaas 
raden naar de tekst, maar het ge-
heel is zonder meer zeer boeiend 
om naar te kijken en luisteren. Het 
optreden is meer dan de moeite 
waard en het is jammer dat niet 
meer publiek hiervan heeft kun-
nen genieten.
Na afloop is er een hapje en een 
drankje voor de aanwezigen en 
kan er met beide artiesten nage-
praat worden over een bijzonder 
geslaagde avond, georganiseerd 
door Stichting Felicitas.

Marry Braker

Gratis oesters eten
De mens woelt de natuur nogal eens lelijk om, maar soms met 
prettige gevolgen. Zo is het steeds vaker mooi weer en kunnen 
wij Groningers gratis aan een duur product komen: oesters. Je 
moet er wel van houden, vooral het mondgevoel schrikt som-
migen af, maar ik zeg altijd: als je van zoute haring houdt lust je 
ook oesters. Hoewel je ze in principe rauw (en levend) eet, vindt 
menigeen het al heel wat minder eng als ze zijn gepocheerd of 
gebakken (dan zijn ze dus dood…).

Een korte geschiedenis
We hebben het over de Japanse 
(ook wel Portugese) oester, een 
exoot (boetnlaander) die na een 
uitbraak van de oesterziekte in 
1962 in Zeeland geïntroduceerd 
werd. Na een gestage opmars 
komt hij nu voor in de kuststreken 
van Nederland en België. De boef 
filtert en eet het zaad van de mos-
sel, de kokkel en de platte oester 
uit het water en belemmert zo zijn 
concurrenten. Hij heeft in Neder-
land vrijwel geen natuurlijke vijan-

den aangezien de vogels ze niet 
kunnen openen. Ook weer sneu: 
die vogels kijken op hun snavel 
omdat de schelpen die ze wél 
kunnen kraken door dit monster 
verdrongen zijn, met voedselte-
kort als gevolg.
Niet alles is echter kommer en 
kwel: mossels (!), alikruiken, ke-
verslakken, krabben en visjes 
schijnen goed beschutting te vin-
den op de oesterbanken. En daar 
komen die eerder teleurgestelde 
vogels dan weer op af… En wij 
mensen dus, om er emmers vol 
van op te halen.

Eten
Volwassen exemplaren zijn tus-
sen de 10 en 30 cm groot en 
hebben, in vergelijking met de 
bekende platte oester, een ruw en 
lelijk uiterlijk.
Vóór consumptie moet je de Ja-
panse oester aan de buitenzijde 
schoonmaken. Wikkel hem dan, in 
verband met de vlijmscherpe ran-
den, in een schone doek. Hierna 

kan de oester een stukje worden 
geopend door het insteken van 
een oestermes tussen de schelp-
helften (aan het dikke einde), 
om vervolgens langs de plattere 
schelphelft (ongeveer halverwe-
ge) de sluitspier waarmee de 
oester de schelphelften opent en 
sluit, door te snijden. Laat het 
zeewater eruit lopen en slurp hem 
op. Tip: doe er paar drupjes goe-
de Schotse whisky op (bijvoor-
beeld Coal Isla). Je kan ze ook uit 
de schelp halen en (bestrooid met 
wat bloem) kort bakken.

Ophalen
We moeten naar de westelijke 
havendam van de Eemshaven 
(zie kaartje, vindplaats bij de 
pijl). Raadpleeg eerst de getij-
den op live.getij.nl/getij_resultaat.
cfm?location=EEMSHVN. Dat is 
een hele mond vol, maar dan ben 

je er ook direct. Pas eventueel 
de datum aan. Het moet namelijk 
wel laagwater zijn, anders moet je 
zwemmen.
Neem een of meer emmers mee 
en werkhandschoenen (ze zijn 
dus gemeen scherp) en trek kap-
laarzen aan. Parkeer waar de 
weg ophoudt, ga de dijk over en 
raap aan de havenkant onderaan 
de strekdam zoveel oesters als 
je wilt. Zie af van extreem zware 
exemplaren (daar zit zand in) en 
openstaande (zijn mogelijk dood). 
Ze zitten soms stevig vast, ook 
aan elkaar, dus de handschoenen 
komen hier goed van pas.
Je kunt ze thuis in een plastic tas 
opbergen in de groentela van de 
koelkast. Oesters leven nog wel 
een week door, maar hoe verser 
hoe lekkerder natuurlijk. Smul ze!

Jan Ceulen
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Pedicure en
voetreflexmassage

Ook behandeling aan huis!
Lid van ProVoet,
de landelijke organisatie voor  
voetverzorger/pedicure

Astrid de Leeuw 
Thesinge, (050) 314 7052
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Vrijwilligers zijn gratis verzekerd!

Van de Redactie

Soms komen er van die chagrijnige kwesties aan de orde als: 
“wat als een vrijwilliger bij de G&T Express een ongelukje krijgt”. 
Het bleek een taaie kwestie te zijn in de wazige verzekerings-
wereld, vol met akelige kleine lettertjes, onbegrijpelijke jurispru-
dentie en nachtmerrieverhalen.

En het zijn soms best dure ver-
zekeringen. Maar, zo zou een 
mens kunnen stellen, om dit soort 
kwesties uit te zoeken heb je een 
bestuur. Gelukkig bracht onver-
wacht het onvolprezen internet 
de oplossing. Simpelweg ‘vrijwil-
ligersverzekering’ in Google en 
wat blijkt: vrijwel alle gemeenten 
hebben zich aangesloten bij een 
collectieve verzekering voor vrij-
willigers. Ook de gemeente Ten 
Boer hoort hier bij. Het kost de 
gemeenten geen geld, want de 
kosten worden vergoed door het 
rijk en de reden hiervoor is: er is 
een groot gebrek aan vrijwilligers, 
steeds meer taken komen bij hun 
terecht, en deze collectieve verze-
kering is een van de stimulerings-
maatregelen. Het pakket kost het 
rijk iets van 4 miljoen per jaar. Met 
16 miljoen inwoners is dat € 0,25 
per jaar per Nederlander. Iemand 
vertelde me dat het bekend stond 
als de kwartjesverzekering.
Verzekerd zijn de vrijwilligers mid-
dels een:
a) WA-verzekering (2x),
b) ongevallenverzekering (2x),
c) rechtsbijstandsverzekering,
d)  bestuurdersaansprakelijkheid-

verzekering.
Met de gemeente gebeld of er 
verder nog spelregels waren, 
maar nee hoor. Het criterium 
‘vrijwilliger’ is eenvoudig: geen 
arbeidsrelatie of betaling (maar 
een kleine onkostenvergoeding is 
geen probleem).
De vereniging/stichting hoeft de 
vrijwilligers niet op te geven; een 
vrijwilliger is simpelweg voor bo-
venstaande verzekerd. 

De verzekeringen
De vraag is nu wat die verzeke-
ringen eigenlijk dekken. Het moet 

In de afgelopen weken heeft de 
redactie weer contact gezocht met 
onze adverteerders. Soms ging dat 
contact per telefoon en soms door 
gewoon even langs te lopen.
En dat dan met de vraag: ga je weer 
een jaar in zee met de Gee & Tee? 
Gelukkig voor onze krant heeft ruim 
90 % positief gereageerd. Er zijn 

me van het hart dat de omschrij-
ving van die verzekeringen me 
vies is tegen gevallen; het onder-
staande is zo onderhand versie 
6. Het meest duidelijk was een 
circulaire van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken genaamd 
‘Veelgestelde vragen over de vrij-
willigersverzekering’, het onder-
staande moet een redelijk beeld 
geven.
WA-verzekering vrijwilliger. De 
WA-verzekering is tamelijk be-
kend. Het dekt letsel en zaak-
schade aan derden indien de 
vrijwilliger (die op dat moment wel 
iets moet doen voor de vereni-
ging/stichting) aansprakelijk is, tot 
een bedrag van 1,25 miljoen euro. 
Kleine letters: het is niet de aan-
sprakelijkheid van de vereniging/
stichting die verzekerd is, het is 
de aansprakelijkheid van de vrij-
williger. Wat zijn die verzekerin-
gen toch een gedoe. Het is eigen-
lijk dezelfde WA-verzekering die 
je afsluit als particulier. Maar… de 
volgende verzekering, de
Aansprakelijkheidsverzekering 
rechtspersonen dekt wel de aan-
sprakelijkheid van de vereniging/
stichting. Voorbeeld: de bezorger 
loopt een plant in de tuin plat, en 
de G&T Express wordt aanspra-
kelijk gesteld. Mijn indruk is dat 
bij deze verzekering een addertje 
onder het gras zit: het betreft al-
leen schade in verband met een 
vrijwilliger. Dus als bijvoorbeeld 
van een verenigingsgebouw een 
dakpan waait en een auto loopt 
schade op, dan is dit (volgens mij) 
niet gedekt omdat er geen vrijwil-
liger bij is betrokken.
Ongevallen- en persoonlijke ei-
gendommenverzekering vrijwil-
liger
Gedacht moet worden aan bij-

voorbeeld een vrijwilliger die 
schilderwerk doet aan het vereni-
gingsgebouw en van de trap valt. 
Misschien in iets mindere maten 
aan een schrijvertje van de de 
G&T Express die bij het schrijven 
van stukjes een pen inslikt of het 
puntje van z’n tong afbijt. Hier 
treedt de ongevallenverzekering 
in werking. Gedekt is bij invaliditeit 
v 25.000, bij overlijden v 10.000, 
verder nog wat geneeskundige 
kosten. De overige ziektekosten 
horen er niet bij, want die vallen 
gewoon onder de ziektekosten 
verzekering. 
Ook materiële schade (kapotte 
broek enzovoort) tot v 5.000. Ver-
keersongevallen horen er niet bij, 
maar in de volgende verzekering 
wel:
Verkeersaansprakelijkheidsverze-
kering voor Rechtspersonen.
Met deze onmogelijke woorden 
worden verkeersongevallen be-
doeld waarbij de stichting/ver-
eniging verantwoordelijk wordt 
gehouden. Deze was nieuw voor 
mij en vond ik moeilijk. Bijvoor-
beeld: iemand haalt voor de G&T 
Express met de auto de krantjes 
op bij de drukker, en krijgt door 
bijvoorbeeld een lekke band een 
ongeluk. Die lekke band is toch 
echt niet de verantwoordelijkheid 
van de G&T Express, en daarom 
zijn de twee WA-verzekeringen 
niet van toepassing. 
Dan is er de rechtsbijstandsverze-
kering; nou ja, die is wel bekend. 
Tenslotte is er de bestuurders-
aansprakelijkheidsverzekering en 
deze is voor de bestuursleden van 
een stichting/vereniging bedoeld. 
Over het algemeen lopen die 
weinig risico, maar er is een vette 
uitzondering: als het bestuur echt 
fouten maakt. Stel dat bijvoorbeeld 
de G&T Express een rode Ferrari 
(blauw mag ook) aanschaft om de 
krantjes te bezorgen. Dit kan de 
G&T Express natuurlijk niet beta-
len, en de G&T Express gaat fail-
liet. Een kind begrijpt dat dit een 

stommiteit van de bovenste plank 
is, en de bestuurders mogen nu 
uit eigen portemonnee de schul-
den betalen. Helaas is de prak-
tijk niet altijd zo duidelijk als dit 
voorbeeld, en soms is er gedoe. 
Als in een wazig geval toch het 
bestuur (gedeeltelijk) persoonlijk 
aansprakelijk wordt gesteld dan is 
deze verzekering wel nuttig. Het 
is een beetje overbodige verze-
kering voor zoiets onschuldigs als 
de G&T Express. Detail: alleen 
van toepassing als het balansto-
taal van de vereniging/stichting 
kleiner is dan v 500.000, dus ‘n 
vereniging/stichting met eigen ge-
bouwen moet heel goed de bezit-
tingen nalopen. 
Het zal duidelijk zijn dat het even 
wennen is om je af te vragen: “wie 
doet nu wat, waar en in welke 
hoedanigheid”, maar de conclu-
sie is dat het pakket toch wel heel 
veel dekt als het maar gerelateerd 
is aan een vrijwilliger.

Samengevat
Alle vrijwilligers in de gemeente 
Ten Boer, zoals bij de Garmer en 
Thesinger Express, bij de voet-
balvereniging, de uitvaartvereni-
ging, de Protestante Gemeente, 
de damclub, enzovoort, zijn ver-
zekerd. Het is jammer dat het 
niet met hele grote letters in alle 
kranten heeft gestaan, want het 
scheelt een hoop gedoe en de 
premies (zoals voor de ongeval-
lenverzekering) zijn soms fors.

Karel D rabe

Naschrift: de site van de gemeen-
te Groningen (http://gemeente.
groningen.nl/zorg-en-welzijn/vrij-
willigersverzekering) is niet dui-
delijk. Daar staan ook de polissen 
(onbegrijpelijk). Iets duidelijker 
zijn de clausulebladen.
Het meest duidelijk was de voor-
lichting van Binnenlandse Zaken, 
maar helaas is die pagina niet 
meer te vinden.

een paar adverteerders afgehaakt, 
maar er zijn onlangs ook weer twee 
nieuwe adverteerders bijgekomen: 
Atelier Marjan te Wies (Raambe-
kleding & Interieurstoffering) en 
Massagepraktijk Carla Winkelman, 
beiden uit Thesinge. En, zoals u 
ongetwijfeld opgevallen is: gedu-
rende het afgelopen jaar hebben 
we ook Voegbedrijf Mowi uit Wol-
tersum en Dorpshuis Trefpunt uit 
Thesinge als nieuwe adverteerders 

mogen verwelkomen. Kortom: we 
zijn weer bijzonder tevreden. Onze 
adverteerders zorgen wel voor ruim 
zestig procent van onze inkomsten. 
Zonder hen dus geen G & T.
Een andere wijziging die per april 
is ingegaan betreft het ‘opmaken 
en drukken’ van de krant. Vanwege 
kostenoverwegingen zijn we weg-
gegaan bij Blue Mule in Ten Boer. 
De vormgeving van de G & T ge-
beurt nu door Strik Design in Gar-

merwolde en het drukken door Van 
Denderen in Groningen. 

Rekeningen
We zijn van plan om begin mei de 
rekeningen uit te sturen. Tevens 
starten we dan de automatische 
incasso bij die abonnees die ons 
daarvoor toestemming hebben ge-
geven. Begin juni verwachten we 
dat het merendeel van de inkom-
sten binnen is gekomen.
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Nieuwe speeltuin in 
Garmerwolde

Oproep

Café De Oude School open

In de afgelopen weken is er door 
vrijwilligers samen met het bedrijf 
Donker gewerkt aan een nieuwe 
speeltuin in Garmerwolde. Het 
resultaat is een fraaie natuurlijke 
speeltuin met daarin o.a. grote 
keien, klimpalen en een heuvel. 
In de oude zandbak is een nieuwe 
boom geplant en daaromheen is 
een bankje gebouwd zodat het 
ook een gezellige zitplaats is voor 
de volwassen bezoekers.
Woensdag 13 april hebben de kin-
deren van OBS Garmerwolde ge-
holpen bij het planten van struiken 
in de nieuwe speeltuin. De kinde-
ren werden in groepjes verdeeld 
en moesten zelf met een grote 

Na een grondige verbouwing is 
het oude schoolgebouw veran-
derd in een sfeervol lichtbruin 
café, met veel elementen (school-
platen, oud speelgoed etc.) die 
herinneren aan de vroegere func-
tie van het gebouw. Op deze zon-
overgoten dag liet Thesinge zien 
dat ze de zaterdagmiddagborrel 
nog steeds waarderen – het was 
gezellig vol. Binnenkort kunt u in 
deze krant een interview lezen 
met uitbater Rudy Noordenbos, 
die op de zaterdagen onder-

Het heeft even geduurd, maar op 9 april was het zover: de ‘opvol-
ger’ van huiskamercafé t Jopje in Thesinge opende haar deuren 
en schoolpleinterras.

De toekomstige gebruikertjes helpen hard mee (foto: Herman Huiskes)

Jan en Jantje Wierenga

Een gezellige drukte bij de opening van De Oude School (foto: Jan Ceulen)

zullen zijn op deze mooie speel-
tuin.
In verband met het pas ingezaai-
de gras moeten de kinderen nog 
zo’n zes weken wachten voordat 
de speeltuin open zal gaan. Eind 
mei of begin juni zal de officiële 
opening plaatsvinden.
Het budget dat de Gemeente 
Ten Boer voor elk dorp beschik-
baar heeft gesteld bleek niet vol-
doende, maar gelukkig is het toch 
gelukt alles rond te krijgen dankzij 
bijdragen van Rabobank Noord-
Groningen, Loket Leve(n)de dor-
pen en Woningsichting Wierden 
en Borgen.
 

Wierenga (1900-1983) en Jantje 
Wierenga-Huisman (1902-1992) - 

steund wordt door vrouw Daphne 
en dochter Jori.

Café De Oude School (Ka-
pelstraat 11, tel. 06 54 60433, 
info@oudeschoolthesinge.nl) is 
elke zaterdagmiddag open van 
15.00 tot 20.00. Op werkdagen is 
het voormalige schoolgebouw be-
schikbaar als vergader- of cursus-
locatie voor bedrijven, instellingen 
en overheden. 

Jan Ceulen

Ik ben op zoek naar familie en 
anekdotes over de familie van Jan 

schep gaten graven en de struik-
jes erin planten. Als deze struiken 
volgroeid zijn kunnen zij zich
daar prachtig in verstoppen. Door 
de kinderen te betrekken bij de 
aanplant hopen we dat ze zuinig 

Grote dank aan de sponsoren, het 
actief meedenken van firma Don-
ker en alle vrijwilligers inclusief de 
kinderen!
 

De speeltuincommissie

zie de foto bij dit artikel.
Jan en Jantje waren kinderen van 
boerenarbeiders in Thesinge. De 
Wierenga’s woonden in de “Boe-
renkoolhoek”. Jan had er nog 
vier broers (waarvan er één naar 
Amerika is vertrokken) en twee 
zusters.
De familie Huisman woonde na-
bij de watermolen die door vader 
Huisman werd bediend.
Jan en Jantje trouwden om-
streeks 1920. Zij vestigden zich in 
Bierum, waar ze een huis bouw-
den en een slagerij begonnen. 
Zij kregen tussen 1925 en 1944 
tien kinderen: Luit, Piet, Bouwke, 
Ludolf (†), Harm, Diny, Henk (†) , 
Kees (†) , Reina en Bertha.

Over 3 maanden (in juni) houden 
wij een reünie van alle nakomelin-
gen van Jan en Jantje. Daarvoor 
willen we een zo goed mogelijk 
beeld kunnen schetsen van hun 
leven en dat van hun ouders, 
broers, zussen en kinderen.
Reacties graag per e-mail naar: 
marjanwessels@hotmail.com

Per post: Marjan Wessels-Wie-
renga, Bladderswijk o.z. 108, 
7885 TK Nieuw Dordrecht.
Tel.: 06-52397650
Meer foto’s bij dit artikel kunt u 
vinden op www.thesinge.com (bij-
drage van 27-3-2011).
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Dionne Wigboldus proeft het bier met haar studievrienden 
(foto: Margriet de Haan)

De stoere Hasse Agteresch neemt een duik (foto: Andries Hof) Bikkel Rob Stefano tikt aan (foto: Andries Hof)

Bikkels van Garmerwolde

Bierproeverij in Garmerwolde

Sorry, geen begrip

Nederland lijdt aan te veel tole-
rantie. Ooit waren we er wereld-
beroemd om, van heinde en verre 
vluchtten onderdrukten naar ons 
tolerante land, waar iedereen 
veilig was, getolereerd en geres-
pecteerd werd. Zonder verder in 
detail te treden, kunnen we rustig 
stellen dat die situatie inmiddels 
gierend uit de klauw is gelopen.

Je merkt overal dat de tolerantie 
– tot op het kruiperige af – in de 
diepste vezels van de maatschap-
pij is doorgedrongen. Laatst reed 
een lege bus terug naar de re-
mise. Voorop stond in neonletters: 
‘Sorry, geen dienst’. Gekker moet 
het niet worden. ‘Sorry’ zeg je als 
je iets verkeerds hebt gedaan. 
Maar deze bus ging na gedane 
arbeid gewoon naar huis. Was het 
vroeger intolerant als er op een 
bus ‘Remise’ stond? Is er hier niet 
iets doorgeslagen?

Zo word je tegenwoordig langs 
de weg ook regelmatig ‘Bedankt 
voor uw begrip’. Hoezo? Wat 
heb ik misdaan? Nu we het toch 

Na een lange koude winter had-
den sommige jongeren op die 

Zondagmiddag 10 april werd er 
een bierproeverij georganiseerd 
in het dorpshuis van Garmer-
wolde. Er waren tien soorten bier 
te proeven. Er werd gestart met 

Er wordt veel gemopperd over de verloedering van de maat-
schappij. De hufterigheid neemt toe, de hebzucht viert hoogtij en 
de tolerantie is ver te zoeken. Toch was diezelfde tolerantie ooit 
de bron van alle kwaad.

over bewegwijzering hebben: het 
meest absurde bord dat een mens 
kan tegenkomen is wel: ‘Situatie 
Gewijzigd’. Denk daar eens over 
na. Een bepaalde situatie – wat 
dat ook is – is niet meer dezelfde. 
Juist. Als Fredje een situatie was, 
zou hij ook voortdurend wijzigen. 
Wat heeft het anders voor zin om 
een situatie te zijn? Niets is zo 
saai als een ongewijzigde situ-
atie…

Fredje Bouma

een vrij licht Japans biertje (Iki) 
en geëindigd met het zware Ierse 
guinness.

Margriet de Haan

mooie zondag, 20 maart (!) in 
Garmerwolde alweer de zomer-

kriebels. Niets weerhield pioniers 
Hasse Agteresch en Rob Stefano 
om toen in het Damsterdiep te 
springen, waarin enkele dagen 
geleden nog de laatste ijsschot-

sen dreven. Ze waren hiermee 
de eerste zwemmers met gewone 
zwemkleding in open water van 
2011 in Noord-Nederland.

Andries Hof 

Wist-u-dat...
•  Anje van Dijken uit Garmerwolde al 50 jaar lid is van de NBvP, 

Vrouwen van Nu?
•  zij destijds als jonge blom bij de vereniging kwam?
•  het toen heel normaal was dat moeders hun volwassen dochters 

meenamen naar de Plattelandsvrouwen?
•  het ook nu in sommige afdelingen nog gebeurt?
•  de afdeling Garmerwolde ook graag wat jongere leden zou willen 

hebben?
•  De opbrengst van de collecte Kinderhulp 2011 in Thesinge  

v 265,19 is?
Il lustratie: Blue Mule
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Groot onderhoud aan de jeu-de-boulesbaan (foto: Sieb-Klaas Iwema)

Zelfs het weer deed mee!

Thee of fris met…

Op zaterdag 19 maart - de landelijke NL Doet dag - kon 
men Garmerwolde op een andere manier ontmoeten: 
genietend van het mooie voorjaarsweer was een leuke 
groep sportieve mensen aan het werk. Zo werden de 
tegels en klinkers bij het speeltuintje aan de W.F. Hil-
debrandstraat verwijderd en op pallets gelegd en wer-
den er ook nog werkjes gedaan bij de Garmerhof. Het 
twaalfuurtje werd opgediend in en rond Kerkhörn, want 
het was te mooi om binnen te zitten. Dus werden de 

Thee of fris met iets hartigs… (foto: Sieb-Klaas Iwema)

De w.c.’s krijgen een grote beurt (foto: Sieb-Klaas Iwema)

heerlijke bolletjes - en thee en ook nog fruit – 
buiten opgepeuzeld. Daarna ging ieder weer 
verder waar ze gebleven waren, zoals bij de 
jeu-de-boulesbaan; het grind werd aan- en 
schoon geharkt, het bankje geboend, de tak-
ken opgeladen en de doelpunten van GEO ge-
teld (of met een vraagteken afgekeurd; zelfs op 
de foto zat hij erin!). Bij de N.H. kerk was men 
de nieuwe wc aan het verven en bij de buiten-
kraan werden de tegels opnieuw gelegd. Ook 
werd er een tuintje aangelegd met planten van 
Aafke, de laatste bewoonster van de huurhuis-

jes aan de W.F. Hildebrandstraat 
die binnenkort worden gesloopt.
En zo werden nog meer van dit 
soort klussen gedaan. Tegen 
15.30 uur was het afgelopen en 
ging ieder weer zijn eigen weg. 
En later misschien nog naar De 
Leeuw voor een afzakkertje.
Het was een mooie gezellige 
dag.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Zondag 20 maart 2011 was een 
schitterende voorjaarsdag. Een 
dag waarop vier vaders met 
zweet op het voorhoofd en ge-
holpen door zo’n 15 tot 20 kinde-
ren, in dorpshuis De Leeuw een 
middag lekkere hapjes maakten 
voor de dorpelingen. Met behulp 
van ‘spiekbriefjes’ stortten ze 
zich op het maken van een mo-
derne versie van wentelteefjes, 
gevulde eieren, gehaktballetjes 

met sausjes enz. 
De lekkernijen werden met 
liefde en schitterende oogjes in 
ongeveer twee uur tijd gemaakt. 
Toen kwamen de eerste mensen 
binnengewandeld of aangefietst 
en met nog meer overgave 
vertelden de kinderen wat ze 
allemaal hadden gemaakt. En 
hoewel de hapjes soms met een 
vraagteken in de ogen - zo van 
‘wat is het?’ - werden aangeno-

men, kregen de jonge koks bij 
het proeven toch meestal com-
plimenten. 
De oudere koks waren nog aan 
het zweten, want de werkplek 
moest ook weer ‘aangehemmeld’ 
worden. Pas toen er al veel op 
was (de jeugd blééf rondgaan, 

Een mus, voor zijn nest in de weer 
met een veer  
(foto: Joost van den Berg)

want op zóu het!) kwamen ook 
de vaders tevoorschijn. 
Een geslaagde vaders-/kinder-/
jeugdmiddag. Wat zullen de kin-
deren ’s nachts geslapen heb-
ben! En de vaders ook?

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema
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Hirsch’s Riesen Rad aus 1900 (foto: Sieb-Klaas Iwema)

Uniek in Europa!
Het werd tijd om even om het 
hoekje te kijken bij de familie Rid-
dering-Guikema, verhuurder en 
kermisexploitant te Garmerwolde 
en al lange tijd adverteerder in de 
G&T. 
De winter was voorbij, de oliebol-
len verkocht of met oud jaar uit-
gevent en de kraam nagekeken. 
Een nieuw jaar en aanschaf van 
nieuw materiaal. Men had de win-
ter goed besteed aan de inrichting 
van een nieuwe poffertjeskraam 
en aan een uit 1900 stammend 
Oostenrijks, ca. acht meter hoog 
nostalgisch reuzenrad met zes 
gondels. Uniek in Europa – en ver 

Oproep
Op zaterdag 2 juli wordt de gerestaureerde molen Germania of-
ficieel in gebruik gesteld.
Wie heeft er een leuk idee om op die eerste zaterdag van juli met 
het dorp iets te ondernemen om de officiële opening te vieren? Iets 
voor de hele dag of alleen de middag; elk idee is welkom. Neem 
even contact op met Henry Zuidinga of Jan Mollema.

daar buiten! Hij is in week 14 APK 
gekeurd en door de keurmeester 
van het kermiswezen goedge-
keurd. 
En zo stond men op 10 april in 
Haren met de draaimolen en de 
primeurs van het reuzenrad en de 
poffertjeskraam. Helaas was er 
geen plek voor het nostalgische 
draaiorgel en de suikerspin, of 
het luchtspringkasteel, en wat ze 
al niet meer verhuren. Zie www.
draaivermaak.nl.
We wensen de firma goede ver-
diensten toe.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

• Te koop: Houten kinderledi-
kantje, blank gelakt, geschikt 
voor baby t/m peuter. In zeer 
goede staat en heel gemak-
kelijk in elkaar te zetten en te 
demonteren. Inclusief splinter-
nieuw polyether matrasje (nog 
nooit gebruikt!) in originele ver-
pakking. Vaste prijs: v 50,-. Tel. 
050-5414472

• Te koop: Buxus plantjes, div. 
boompjes (lariks, Canad. eik, 
haagbeuk, coniferen, enz. 
80 cm), naaldboompjes! R.J. 
Ganzeveld, W.F. Hildebrand-
straat 45, Garmerwolde

• Te koop: Kleuterfietsje inclu-
sief steunwieltjes, in goede 
staat. Vaste prijs: v 20,--.
Tel. 050-5414472

Stoomfluitjes De Kloosterkerk en de dag van de bouw
De voorbereidingen voor de 
restauratie van de Kloosterkerk 
zijn in volle gang. Op 2 mei aan-
staande begint bouwbedrijf H. Pot 
uit Woltersum met de echte werk-
zaamheden. De aannemer Frans 
Pot kwam met het initiatief de kerk 
op de dag van de bouw open te 
stellen voor publiek. Hij wil u al-
len dan de gelegenheid bieden 
te zien wat er zo al gebeurd is 
en nog gaat gebeuren. Natuur-
lijk ondersteunen wij dit initiatief 
van harte en zullen we er alles 

aan doen om er samen met hem 
een gezellige dag van te maken. 
Maar dan moet u wel komen want 
zonder publiek wordt het wel leuk 
maar niet gezellig. De dag van de 
bouw wordt gehouden op 28 mei 
a.s. en duurt van 10.00 tot 16.00 
uur. Komen dus. Voor lekkers 
wordt natuurlijk gezorgd (u kent 
ons toch…).
Namens de plaatselijke commis-
sie van de SOGK Thesinge,

Pluc Plaatsman

Foto uit 1938
Naar aanleiding van de oude foto 
in de vorige krant kregen we van 
mevrouw T.N. Oudman-Jonkman 
uit Thesinge de volgende reactie.
Dit is een foto uit 1938 van het 
25-jarig huwelijk van H.W. Schui-
ling en A.W. Schuiling-Havenga, 
met hun dochter en schoonzoon.
Hendrik Willem Schuiling was 
veehandelaar in Bedum, maar 
kwam ook regelmatig in onze 
dorpen. Hij werd geboren op 
9-11-1882 en is overleden op 
5-5-1961. Hij is op 8-5-1913 ge-
huwd met Aafke Havenga, ge-
boren 23-5-1876 en overleden 
op 3-12-1948. Zij hadden één 
dochter: Berendina Alida Schui-
ling, geboren op 12-8-1914 en 
overleden op 24-5-2005. Zij is 

op 4-5-1937 gehuwd met Pieter 
Terpstra, veehouder in Bedum; 
geboren 25-8-1912 en overleden 
op 6-2-1995. Pieter en Berendina 
hadden een pleegzoon en een 
pleegdochter.
Hendrik en Aafke hebben aan de 
Stationsweg in Bedum gewoond.
Berendina en Pieter woonden 
op een boerderij aan de Stati-
onsweg, hoek Burchtstraat. De 
boerderij is omstreeks 1950 af-
gebroken i.v.m. het nieuwbouw-
plan Burchtstraat, Burchtplein, 
Folkerdastraat en Almastraat. 
Later heeft dokter Wymenga hier 
een woning met huisartspraktijk 
gebouwd.

Hillie Ramaker-Tepper

• Te koop gevraagd: Wij zoe-
ken een huis (onder de 3 ton, 
met 100m2 tuin) in Garmerwol-
de of Thesinge. Weet of heeft 
u iets – dat niet al op Funda 
staat – dan horen wij dat heel 
graag. De gouden tipgever 
wordt passend beloond. Step-
han en Rhea Dekker 06 142 90 
166 / huizentip@live.nl
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F

Metaalatelier en galerie

Herbert Koekkoek
Bovenrijgerweg 19
9797 TD Thesinge
050 3024869

Metalen beelden 
uit eigen atelier
in binnen- en 
tuingalerie.

Open:
Op afspraak
Wanneer aanwezig
Elke 1ste zondag
van de maand van 
13.00-17.00 uur.
(april t/m okt.)

www.herbertkoekkoek.nl
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Het kindertoneel o.l.v. Richt Bouma was weer een groot succes dit jaar!  
(foto: Myla Uitham)

KindertheaterDe pelgrims

Vrijdag 15 april was het weer zo-
ver; de uitvoering van het kinder-
theater Thesinge en Garmerwolde 
o.l.v. Richt Bouma. De uitvoering 
vond plaats in het Trefpunt in 
Thesinge. Ook dit jaar hebben de 
kinderen weer zelf hun verhaal 
bedacht.
De jongste groep van Thesinge 
maakte een ruimtereis, kwamen 
in een meteorietenstorm en ont-
moetten vreemde groene wezens. 
De groep Garmerwolde maakte 
een reis door de tijd; ze volgden 
het leven van Napoleon Bonapar-
te tot aan zijn dood.
Het verhaal van de oudere groep 
van Thesinge speelde zich af in 

een hotel; Fawlty Towers was er 
niets bij. 
De kinderen uit groep 8 en het 
voortgezet onderwijs zijn nog druk 
bezig met het leren van de tekst 
en met de voorbereidingen van 
hun voorstelling, die in juni wordt 
opgevoerd.

Desiree Luiken

Het bankje
Logeren jullie nu alweer bij oma 
en opa? ‘Nee hoor’, antwoordden 
de meiden, ‘maar pappa zit in het 
restaurant en daar vinden wij niks 
aan.’ Restaurant? ‘Ja hoor, loop 
maar eens met ons mee’. En in-
derdaad, pappa zat weliswaar niet 
in het restaurant, maar op het ter-
ras ervoor. En waar is mamma? 
‘Die is boodschappen doen.’ Ze 
liepen weer met me mee terug. 

‘Ga je weer naar je huis?’, wil-
den ze weten. Nee, ik zit op het 
bankje. ‘Bankje?’ Ja, kijk maar. En 
jullie dan? ‘Oh we blijven hier in 
de buurt, totdat pappa weer naar 
huis gaat.’ Even later kwam er 
een heer in korte broek met on-
behaarde, zeer witte benen naast 
me zitten. Hè, hè, hij had zin in zijn 
flesje water. ‘Ik heb er al 100 kilo-
meter opzitten’, zei hij. Hij liet me 
de kilometerteller zien, die hij vak-
kundig door de fietsenmaker had 

laten plaatsen. En, wilde ik weten, 
komt er nog 100 bij? ‘Nee, nee, 
nee, ongeveer 30 kilometer’, was 
zijn antwoord. Ik gokte op Roden. 
Nee, nee, nee daar woonde hij 
niet. ‘Ik woon in Hoogkerk.’ Maar 
meneer dat is toch zeker vanaf 
Thesinge geen 30 km? ‘Nee, nee, 
maar dan fiets ik net zolang rond 
dat het wel 30 wordt; vooruit met 
de geit - nou ja de fiets in dit ge-
val’, zei hij, en met hoge snelheid 
reed hij richting Hoogkerk - met 

een omweg. De meiden speelden 
nog op straat. Dat zou betekenen 
dat pappa nog niet naar huis was. 
Eigenlijk had ik ook wel zin in iets 
anders dan thee of koffie. Dus op 
naar de Oude School. De meiden 
liepen weer met me mee. ‘Tja’, 
zei pappa bij aankomst, ‘den zal 
ik nou toch ook wel es noar hoes 
motten.’ Mamma was vast en ze-
ker al uitgewinkeld.

Jakob v.d. Woude

Theo Remkes met het vaandel (foto: Sieb-Klaas Iwema)

Men had voor Groningen en Dren-
the het Jacobspad gekozen. Deze 
langeafstandswandeling c.q. fiets-
route is ook al eens in zijn geheel 
gelopen door Theo Remkes uit 
Thesinge en loopt van Uithuizen - 
in 2008 en ook nu het beginpunt 
- tot Hasselt. De eerste etappe 
ging van Uithuizen naar Zeerijp; 
op 25 maart was Theo vaandel-
drager (elke provincie of grote 
stad doet er een lintje of vaantje 
aan) en ging het vanuit Zeerijp 
over allerlei oude kerkpaden. Ui-

Een camino der Lage Landen: de pelgrims-estafetteloop door 
twaalf provincies. Deze loop begon op 7 november 2010 in Gal-
der en eindigt op 7 november 2011 te Utrecht. 

de aanmoedigingen voor de vol-
gende dag te doen toekomen. 
Het vaandel bleef ’s nachts bij 
Theo; voor de volgende etappe 
stapte men op de fiets en ging het 
met mooi weer van Ten Boer via 
de Kloosterkerken in Thesinge en 
Garmerwolde (kijkpauzes!) naar 
Roderwolde. De route wordt aan-
gegeven met stickers: blauw met 
geel, met een schelp erin. 
Velen gaan eerst zulke routes 
lopen en daarna de oude route 
Santiago de Compostela. Zo ook 

Opbrengst ZOA
Alle gevers bedankt voor uw 
bijdrage en alle collectanten 
bedankt voor uw inzet.
De opbrengst in Thesinge dit 
jaar is v 270,-. Namens de 
ZOA hartelijk bedankt!

Tineke Bijma

teraard moest er ook hier en daar 
een stempel worden gehaald; on-
der andere in de Kloosterkerk in 
Ten Boer, waar de twaalf lopers 
het verhaal over de kerk konden 
horen. En waar ook wethouder 
Heidema aan kwam lopen om ze 

Theo; over die loop zult u onge-
twijfeld aan het eind van de zomer 
in de G&T meer horen. Of de bla-
ren moeten roet in het wandel-
eten gooien. Veel succes, Theo!

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema
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Agenda Uit de oude doos

Redactie

Foto van de maand

Protestantse gemeente 
Garmerwolde/Thesinge

Elke zaterdag
 » Café De Oude school, Thesinge 
open van 15.00-20.00.
T/m zondag 1 mei

 » Kloosterkerk Thesinge: expositie 
‘Verse streken’ van Marcel Duran.
Kom kijken naar de jaarlijkse 
expositie van schilderijen van 
Marcel Duran in de Kloosterkerk. 
De expositie is geopend op 
zaterdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. Tevens op afspraak. 
Marcel Duran, (050) 5778101, 
mail@marcelduran.nl,  
www.marcelduran.nl.
Zaterdag 30 april

 » Thesinge en Garmerwolde: 
Koninginnedag.
Maandag 23 t/m donderdag 26 
mei

 » Avondwandelvierdaagse  
Ten Boer.
Zaterdag 2 juli (!)

 » Molen Germania Thesinge; 15.30 
uur: opening gerestaureerde 
molen Germania.

Zondag 1 mei 
 » dienst om 9.30 uur in Thesinge 
voorganger is drs. Pol uit Zuid-
horn
Zondag 8 mei 

 » dienst om 9.30 uur in Thesinge 
voorganger is ds. Segger uit 
Uithuizen
Zondag 15 mei

 » dienst om 9.30 uur in  
Garmerwolde 
voorganger is mw. Meihuizen uit 
Kantens
Zondag 22 mei 

 » dienst om 9.30 uur in Thesinge 
voorganger is ds. Sevenster uit 
Haren
Zondag 29 mei 

 » jeugddienst om 11.00 uur in 
Thesinge 
voorganger is dhr. Epema uit 
Groningen

Fotograaf Garmerwolde
Margriet de Haan 050-5719225
Fotograaf Thesinge
Myla Uitham 050-3023486
Eind-redactie
Garmerwolde:
Hillie Ramaker-Tepper 050-5415335
Thesinge:
Desiree Luiken 050-3023352
Jan Ceulen 050-3116551
Penningmeester
Karel Drabbe 050-5411019
Stadsweg 3
9798 TE Garmerwolde
Rabobank Bedum-Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementen
Abonnementsgeld: v 14,50 p.j.
Bij autom. incasso: v 11,55 p.j.
Postabonnees: basistarief + porto
Prijs losse krant v 1,50
Hoofdartikel op Internet:
www.garmerwolde.net
Opmaak: Strik Design

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 
16: uiterlijk dinsdag 17 mei vóór 
18.00 uur.

Rudy, Jori en Daphne in hun nieuwe dorpscafé ‘De Oude School’ (foto: Myla Uitham)

Tweemaal het doktershuis in Garmerwolde: ziet u welke foto de oudste is?

“De Soos” De klaverjasavond in april heeft 
de volgende uitslag opgeleverd:
1. Bert Buringa…………….. 5716
2. Jannes Ramaker……..… 5471
3. Albert van Bruggen …..… 5010
4. Annie Foekens……..…… 4957

De volgende keer is op dinsdag 
10 mei, aanvang 20.00 uur.


