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Saskia in actie bij de Nederlandse Kampioenschappen Autotrek. (foto: Annet Eveleens)

Even alle tijd
Saskia, gekleed in blauwe KNVB-
sweater, vertelt haar verhaal in 
haar ouderlijk huis aan de Dorps-
weg in Garmerwolde. Ze is thuis 
en dat is nogal bijzonder, zeker in 
het afgelopen drukke jaar waarin 
ze eigenlijk alleen op de vrijdag-
avond en de zondag vrij had. 
Maar nu heeft ze even alle tijd 
van de wereld. Het is vakantie, 
écht vakantie. Op tafel staan de 
bloemen die ze een paar dagen 
eerder kreeg bij haar diploma-
uitreiking. Geslaagd voor Sport 
en Bewegen met als specialisatie 
trainer/coach, de opleiding die ze 
de afgelopen vier jaar volgde aan 
het Alfacollege. Maar wat Saskia 
betreft, is de schooltijd nog niet 
voorbij. Ze wil graag verder en 
de tweejarige opleiding Sport en 
Management volgen. ‘Ik hoop heel 
erg dat ik ingeloot word. Met het 
diploma dat ik nu gehaald heb, 
mag ik training geven in voetbal 
en andere sporten. Maar in de 
opleiding Sport en Management 
leer je ook hoe je grote toernooien 
organiseert. Dat lijkt me geweldig.’ 
Mocht ze uitgeloot worden en een 
jaar moeten wachten, dan heeft 
Saskia een plan B klaar. Als over-
brugging wil ze dan bij de KNVB 
het diploma trainer/coach 2 halen, 
waarmee ze aan alle klassen on-
der de hoofdklasse voetbaltraining 
kan geven. 

Altijd druk met voetbal
Voetballen, Saskia doet het bijna 
al haar hele leven. ‘Ik voetbalde 
vaak met de jongens uit mijn 
groep en als vijfjarige trainde ik 
al bij GEO. Ooit ben ik eens naar 

Voetbal is echt haar ding. Maar Saskia van Bruggen (20) haalde de krant én de landelijke televisie met een heel andere tak van sport. 
Ze werd eerste bij de Nederlandse Kampioenschappen Autotrek. 

Saskia van Bruggen
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een balletles geweest. Maar dat 
was echt één keer en nooit weer’, 
lacht ze. Schaatsen, haar tweede 
sport, heeft ze opgegeven. Ze had 
het te druk met al haar voetbalac-
tiviteiten. 
Saskia begon haar voetbalcarrière 
bij GEO; ze speelde eerst bij de 
F’jes en ten slotte bij de B’ers, een 
jongenselftal. Drie jaar geleden 
stapte ze over naar Oranje Nas-
sau (ON), waar ze nu in dames 3 
speelt. ‘Ik heb gekozen voor het 
plezier, niet meer voor de presta-
tie.’ Daarnaast traint ze bij ON een 
D-elftal, drie keer per week. 
Jarenlang - zes of zeven, ze is zelf 
de tel kwijt - trainde ze de F-pu-
pillen van GEO. ‘F’jes trainen, dat 
vind ik echt top. Kinderen van die 

leeftijd vinden alles leuk en zijn zo 
enthousiast. Vaak vragen ze of ze 
een vriendje mee mogen nemen. 
Dat mag altijd, zodat er soms kids 
van vier jaar mee trainen. Ik heb 
wel eens in mijn eentje een groep 
van twintig F’jes getraind. Dat was 
wel pittig. Ik zorgde dan maar dat 
ze flink moe werden.’ Aan het eind 
van het afgelopen voetbalsei-
zoen besloot Saskia te stoppen 
bij GEO. ‘Ik mis het nu al. Als ik 
volgende jaar tijd over heb, doe ik 
het zo weer.’
Niet alleen in haar vrije tijd, maar 
ook in haar opleiding was het voet-
bal wat de klok sloeg. Anderhalve 
dag per week zat ze op school, de 
overige tijd liep ze stage. Bijvoor-
beeld bij FC Groningen waar ze 

hielp met voetbalclinics bij clubs 
in de hele provincie. ‘Trainers van 
de FC én een of twee spelers van 
het eerste elftal geven clinics aan 
jeugdspelers. Als stagiaire houd je 
dan de broertjes en zusjes bezig 
met voetbalspelletjes.’ Ook assis-
teerde ze drie keer per week bij 
de voetbalklas van het Belcampo, 
waarin talentvolle brugklassers 
zitten. 
Haar grootste wens? ‘Zelf KNVB-
elftallen trainen en voetbalkampen 
organiseren, dat zou ik het liefst 
doen.’ Of het ooit zo ver komt, 
weet ze niet. Wel gaat ze in haar 
vakantie twee weken jonge voet-
ballertjes begeleiden bij de KNVB-
zomerkampen. ‘Het is wel dag en 
nacht. Dus ik hoop maar dat we ‘s 
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2

(vervolg van pagina 1)

nachts de tent een beetje rustig 
krijgen.’

Stoomcursus
Is er nog een leven naast het voet-
bal? Ja zeker, Saskia blijkt over 
nog meer sportieve talenten te be-
schikken en werd onlangs kampi-
oen in een heel andere sport. Het 
toeval hielp een handje. Om dat 
uit te leggen moeten we even in 
de familierelaties duiken. Saskia’s 
oudste broer Erik heeft een vrien-
din. Die vriendin heeft een broer 
Sebastiaan (Bas) van der Molen. 
En Bas heeft een passie; autotrek-
ken, of liever nog vrachtautotrek-
ken. Hij traint daarvoor regelmatig 
in een grote loods en hoopt ooit 
de sterkste man van Nederland te 
worden. Daarom doet hij mee aan 
allerlei wedstrijden in het land. En 
dus ook aan de NK Autotrek op 30 

juni in Middelstum. ‘Is dat niet iets 
voor jou Saskia?’, vroeg hij. ‘Lijkt 
me niks’, zei Saskia. 
Op de dag van de wedstrijd staat 
ze op het punt om naar de sport-
school te gaan. Het is 4 uur en 
broer Erik belt. ‘Doe toch mee, 
Saskia’, zegt hij. ‘Ik kan het al-
tijd proberen’, denkt Saskia. De 
wedstrijd begint om 5 uur. Saskia 
spoedt zich naar Middelstum waar 
ze van zwager Bas een stoom-
cursus krijgt van vijf minuten. De 
belangrijkste leerpunten: Zet met-
een kracht op het touw als de auto 
van de handrem gaat. Maak kleine 
stapjes, blijf laag zitten tot de auto 
rolt, kom dan overeind en probeer 
te sprinten. ‘Waarom heb ik me 
toch opgegeven’, denkt Saskia. 
Maar ze trekt de auto, een Citroën 
C1 van 800 kilo, en… ze krijgt hem 
in gang. In slechts 14.10 secon-

den trekt ze hem over een afstand 
van 25 meter. Daarmee is ze 2.56 
seconden sneller dan nummer 
twee. Overigens werd zwager Bas 
kampioen bij de heren. 

Piet Paulusma
‘Het gaat om het in gang zetten 
van de auto. Als ie maar eenmaal 
rolt, dan gaat het vanzelf’, weet 
Saskia nu. Twee dagen spierpijn 
heeft ze eraan over gehouden. 
Maar vooral de eerste prijs. ‘Een 
tankpas ter waarde van 500 euro. 
Super!’, glundert ze. ‘Ik was ach-
teraf dus toch wel blij dat ik het 
had gedaan. Ook omdat de sfeer 
heel leuk was. Al die beren van 
mannen die je aanmoedigen.’ Ook 
aanwezig was Piet Paulusma, 
de weerman van het SBS 6-pro-
gramma Hart van Nederland. Hij 
presenteerde het spektakel in zijn 

weerbericht. ‘Die Paulusma, dat 
is ook wel een leuke gast. Hij is 
heel druk, hij kon wel ADHD heb-
ben. De mensen van SBS 6 waren 
wat laat, het ging dus allemaal 
heel vlug. Maar Paulusma heeft 
me wel een hand gegeven en me 
gefeliciteerd. Toen de wedstrijd 
eenmaal uitgezonden was, stond 
de telefoon hier thuis niet stil. Dat 
was ook wel top.’

Saskia wacht gespannen af of 
haar overwinning nog een vervolg 
krijgt. ‘Er zijn tien voorronden, 
ik weet niet of elke nummer één 
door mag naar de finale. Ik hoop 
het maar, want dan maak ik kans 
de Citroën te winnen.’ 
Voor alle zekerheid gaat ze in dat 
geval toch maar trainen…

Anne Benneker 

Spelen in de open lucht
Op 1 en 2 juli jl. speelde Rederijkerskamer Wester het stuk ‘Domsnoeten’, een komedie met een wat diepere achtergrond. Muzikale 
medewerking werd verleend door Daip River; hun luisterliedjes – waarvan een aantal op mooie teksten van Hannie Havenga – zorg-
den voor een leuke aanvulling.

In de pauze was er als vanouds 
koffie, thee of fris met een lekkere 
plak cake; de gehaktballen moes-
ten we helaas missen.
Vanwege de kosten is er dit jaar 
voor gekozen geen tribune op te 
bouwen en het ook zonder ge-
luidsversterking te doen. Dit be-
tekent een intiemer gebeuren met 
slechts plaats voor zo’n honderd 
bezoekers per avond. Voor een 
aantal mensen betekent dit he-
laas ook dat ze de tekst minder 
goed kunnen verstaan. 
Maar het is fijn dat er weer een 
openluchtspel is. Tenslotte kan 
niet elk dorp bogen op zo’n mooi 
theater. Beide avonden waren 
dan ook (vrijwel) uitverkocht. 
Dé ster van de avond is Harm 
Tichgelaar. Wat een rol! En dat 
voor iemand die nog niet eerder 
heeft gespeeld. Frank en vrij staat 
hij voor het publiek en hij brengt 
zijn boodschap overtuigend. De 
zelfbewuste schoolmeester is 
door zijn liefde voor de onnozele 
Sofie (prima neergezet door Sa-
rah Veenstra) vast van plan haar 
te helpen en het dorp te bevrijden 
van een oude vloek. Hij heeft ech-
ter maar 24 uur: om klokslag ne-
gen verandert hij in een domsnoet 
en zal net zo dom worden als de 
bewoners van Kukeldorp.
Er gebeuren de dwaaste dingen, 
aan bijgeloof geen gebrek. Alleen 
al bij het noemen van de naam 

De eerste kennismaking van schoolmeester Tol met het gezin Zeubran. Van links naar rechts: schoolmeester Leo 
Tol (Harm Tichgelaar), zittend: Sofie Zeubran (Sarah Veenstra) en haar ouders Lena Zeubran (Betty Boer) en dokter 
Zeubran (Ton Werdekker). (foto: Margriet de Haan)

Graaf Hendrik Jacobus Heerboer 
beginnen de mensen spontaan te 
beven.
Er zijn twee mogelijkheden om 
de vloek te verbreken: óf Sofie 
trouwt met de rijke en machtige, 
maar door niemand geliefde en 
alom gevreesde, Heerboer – hij 
vraagt haar dagelijks ten huwelijk 
– óf de onderwijzer slaagt erin het 
domme wicht iets te leren. 
Na de nodige verwikkelingen komt 
alles aan het eind toch nog goed 

en trouwt Sofie met haar school-
meester. De eens zo machtige 
graaf trekt zich terug in het kloos-
ter en de dorpelingen ontwikkelen 
zich tot normale vrije mensen met 
meer of minder gezond verstand. 
Moeilijk om te spelen, zet al die 
domme dingen maar eens over-
tuigend neer. Petje af voor alle 
spelers, de rollen waren hen weer 
op het lijf geschreven!

Hillie Ramaker-Tepper 

Langs deze weg willen wij ieder-
een hartelijk bedanken voor de 
vele bloemen, kaarten, cadeaus 
en telefoontjes, die wij mochten 
ontvangen op onze 50e huwe-
lijksdag op 7 juli jl.
Het was voor ons een onverge-
telijke dag. 

Fennie en Kees Wierenga 
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In memoriam
Sander van Dijk

Op zondag 12 juni 2011, een stralende eerste Pinksterdag, kwam 
een einde aan het leven van Sander van Dijk, zoon van Jan van 
Dijk en Marga Wagenaar en broer van Marten en Laura. 
Sander werd geboren op 10 februari 1987 en groeide op in de L. 
van der Veenstraat Garmerwolde, waar hij tot enkele jaren terug 
woonde.

Garmerwolde, wat een heerlijk 
dorp voor kinderen om groot te 
worden. Lekker spelen op straat, 
samen met al je vriendjes naar 
de basisschool en voetballen bij 
GEO. Sander was één van die 
kinderen. Vrolijk, ondeugend, en 
duidelijk aanwezig. Op de middel-
bare school en ook daarna bleef 
Sander veel omgaan met zijn 
vrienden en vriendinnen van de 
basisschool. 

Hij was een lieve, sociale jongen 
die vaak het voortouw nam. Een 
jongen met humor, maar ook een 
heel gevoelige jongen. Bij GEO 
was hij geliefd. Een topvoetballer 

was hij niet; dat wist hij zelf ook 
goed. Maar hij sloeg zelden een 
training over, speelde met grote 
inzet en was prettig in de omgang. 
Sander was handig, repareerde 
met gemak de fietsen van zijn 
vrienden en kon lekker koken. 
Heel precies en geduldig maakte 
hij maquettes voor de opleiding 
bouwkunde die hij wilde volgen. 
Hij was een jongen met veel kwa-
liteiten en talenten, maar helaas 
zag hij dat zelf niet zo. Sander had 
het moeilijk. Zijn ouders, broer en 
zus, en zijn vrienden maakten 
zich steeds vaker en steeds meer 
zorgen om hem. Sander zocht en 
kreeg ook professionele hulp. En 

juist toen het wat beter leek te 
gaan, beëindigde hij zijn leven.

Sanders leven was kort, maar 
is niet onopgemerkt gebleven. 
Dat bleek ook uit de enorme be-
langstelling bij zijn uitvaart op 17 
juni in de kerk van Garmerwolde. 
Heel veel mensen kwamen daar 
samen om afscheid te nemen. 
Zijn vrienden uit Garmerwolde 
droegen zijn kist naar zijn laatste 

rustplaats.

In zijn afscheidsboodschap heeft 
Sander zijn ouders, broer en zus, 
en zijn vrienden bedankt. On-
danks alle hulp kon hij niet verder. 
Zoals hij het zelf zei: ‘Het leven 
was voor mij veel te zwaar.’
Sander heeft nu rust gevonden, 
maar hij laat een grote leegte na. 

Anne Benneker

Opening Jungletuin
Op 6 juli werd de nieuwe speel-
tuin in Garmerwolde geopend in 
aanwezigheid van burgemeester 
André van de Nadort. Twee jaar 
geleden werd er door de gemeen-
teraad geld beschikbaar gesteld 
voor het opknappen van de speel-
tuin. Dankzij grote inzet van de 
speeltuincommissie en extra geld 
van sponsoren kon de supercoole 
speeltuin gerealiseerd worden.
De kinderen van OBS Garmerwol-
de mochten de naam verzinnen. 
De meeste stemmen gingen naar 

André van de Nadort en Sem Ubels onthullen de naam van de speeltuin.  
(foto: Margriet de Haan)

CBS De Til heeft na acht jaar afscheid genomen van Jannie Bolt. Ze heeft 
al die jaren met plezier de tussenschoolse opvang geregeld.  
(foto: Harmina Toolsema-Paap)

de naam ‘Jungletuin’, bedacht 
door Sem Ubels.
Na de opening werd er muziek 
gemaakt en was er voor iedereen 
wat lekkers. Vervolgens kwam 
clown Joop de speeltuin in. Joop 
was verontwaardigd dat de speel-
tuin geopend was terwijl hij niet 
eens dicht was! Nadat de speel-
toestellen met afzetlint gesloten 
waren, kon de speeltuin voor een 
tweede maal geopend worden.
 

Margriet de Haan
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Roefeldag
Op zaterdag 25 juni was het Roe-
feldag. Met een groepje van vijf 
en mijn vader gingen we naar Ten 
Boer. Daar was de burgemeester 
ook en die had limonade en koek.
We zijn langs geweest bij Fitness, 
de molen en de brandweer. Bij 
Fitness mochten we op alle ap-
paraten wat doen. Fietsen, roeien 
en rennen. Dat was leuk. Daarna 
kregen we limonade. De molen 
konden we in. Tot vlak bij de wie-
ken. Die draaiden en maalden 
het graan. Daar kun je brood en 

krentenbollen van bakken. De mo-
lenaar legde uit hoe alles werkt. Je 
moest veel traplopen in de molen. 
Hierna was er weer limonade op 
het marktplein. Als laatste moch-
ten we naar de brandweer. Dat 
was cool want we mochten met 
water spuiten en een auto open 
knippen. Van pappa mag dat nooit.
Het was een leuke dag. We heb-
ben veel gezien. En het was druk 
in Ten Boer.

Joris van Galen

Twee groepen uit Thesinge op ontdekkingtocht in de Witte Molen van Ten 
Boer. (foto: Leonie Bus)

Schoolverlaters Garmerwolde

Schoolverlaters 
Thesinge

Van links naar rechts :
Bart Strik - Wessel Gansfortcollege; 
Rob Braspenning - Kamerlingh On-
nes College; Henny Haringa - Wessel 
Gansfortcollege; Bas Duursema 
- Wessel Gansfortcollege; Mats 
la Bastide - Zernike College; Rob 
Stefano - Praedinius Gymnasium; 
Joris Boes - Werkman College. (foto: 
Margriet de Haan)

Van links naar rechts :
Liam van Galen - Wessel Gansfor-
tcollege; Marleen Ritsema - Wessel 
Gansfortcollege; Ella Krol - Praedi-
nius Gymnasium; Juf Minny - CBS 
De Schalm; Sterre Buitenhuis - 
Werkman College; Charlene Castillo 
Palm - Werkman College; Winnie 
Bijkert - Praedinius Gymnasium; 
Maryse Sloot - Werkman College. 
(foto: Myla uitham)
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(tekening: Janke Holtman)

Sophie Zelders en Sanja van Galen. (foto: Myla Uitham)

Groep 5 en 6. (foto: medewerker Aeolus)

Floor Oomkes en Sofie Uitham. (foto: Myla Uitham)

Schoolreisjes De Til
groep 1/2 groep 3/4

groep 5/6

De rest van groep 1/2/3/4 en 
ik zijn op schoolreisje naar het 
Sprookjeshof geweest. Dat was 
heel leuk en grappig.
Het verhaal: we kwamen aan met 
de bus, hadden een tafeltje ge-
zocht en liepen een rondje door 
het park. Toen hebben we heel 
lang buiten gespeeld; voetje van 
de vloer, trampoline springen, in 
de helikoptertjes, op de schom-
melboot, in het plop springkussen, 
in de ballenbak, dierenjagertje en 
nog veel meer. 

Toen zijn we naar binnen gegaan. 
Daar dachten Steven en ik dat 
Denise en Emiel ons gingen pak-
ken maar we kwamen ze gewoon 
steeds tegen, en Denise ging ons 
ook wel een beetje pakken. En 
bij de reuzen-legoblokken wilden 
Steven en ik een muur legoblok-
ken (groot!) slopen maar daar 
stonden drie jongens dus deden 
we het niet. En toen gingen we 
naar huis.
 

Jochem Uitham 

Maandag 27 juni 2011 ging groep 
5/6 op schoolreisje naar Aeolus.
Het was heel leuk en wij hebben 
ook bungeejumping gedaan en 
een klimtoren beklommen. 
Wij hebben ook patat en een ijsje 
gegeten.
Sommigen kinderen hebben nog 
in de apenkooi en buiten ge-
speeld.

En sommige kinderen zijn in water 
gaan lopen en pootjebaden omdat 
het zo heet was.
Jantineke heeft bij sommige kin-
deren water over het hoofd ge-
gooid. 
En toen gingen we weer naar 
huis.

Rosa Crum en Karlijn v.d. Berg 

G&T op het internet
Sinds kort heeft uw lijfblad ook een eigen internetstek: 
www.gentexpress.nl.
Op de eerste pagina staat het hoofdartikel van de laatste editie, ver-
der vindt u er informatie, kopij- en contactgegevens, een enquête 
(vul deze in!), de agenda, de Foto van de Maand en extra foto’s (dit 
wordt voortaan bij de artikelen vermeld) in kleur, en een pagina om 
te zoeken in ons archief. Neem eens een kijkje…

De Redactie
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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

15
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Het Thesinger wielkruis

Op de zuidmuur zien we een ge-
stileerde voorstelling van Calva-
rië: een kruis op een heuveltje. 
De enige andere muurschildering 
die onder de reformatorische kal-
klagen te voorschijn is gekomen 
is een zogenaamd wielkruis op de 
noordelijke muur: een cirkel met 
daarin een kruis. Beide afbeel-
dingen stammen uit de katholieke 
tijd en zijn dus (deels) katholieke 
symbolen. Dat moet ook wel, 
want anders waren ze tijdens de 
reformatie natuurlijk niet wegge-
kalkt.
Het wielkruis bestaat uit een cir-
kel en een kruis. Dat laatste is 
het symbool voor Jezus Christus, 
afgeleid van het kruis waaraan hij 
genageld werd, en dat later ook 
het symbool werd voor het aan 
hem gewijde geloof, het christen-
dom. De cirkel is van oorsprong 
een eerbiedwaardig heidens 
symbool dat, net als veel andere 
heidense elementen, door het 
christendom is overgenomen. Al 
in de vroege oudheid verwees de 
gesloten cirkel naar de eeuwig-

heid, of naar de omgang die de 
zon dagelijks boven de (toen nog 
platte) aarde maakte. Maar ook 
de aarde zelf werd als cirkel afge-
beeld. In meerdere culturen had 
je het symbool van de slang die 
zichzelf in de staart bijt en door de 
aldus gevormde cirkel de eeuwig-
heid verbeeldt.
De combinatie van kruis en cir-
kel vinden we al in het stokoude 
Keltische kruis: de samenvoe-
ging van het christelijke kruis en 
het heidense zonnerad. Ook ex-
treemrechtse bewegingen, zoals 
de Ku Klux Klan, hanteren het 
wielkruis als machtssymbool.
Tot na de Middeleeuwen zegende 
de bisschop een nieuw kerkge-
bouw in door met wijwater en 
Heilige Olie op twaalf plekken 
een wielkruis op de muren te 
tekenen. De symbolen moesten 
het gebouw eeuwigheidswaarde 
verlenen. Het huidige Thesinger 
wielkruis is van die twaalf het 
laatste overgebleven exemplaar.

Fredje Bouma

Na de muurschilderingen in Garmerwolde van vorige maand wil-
len we in dit nummer aandacht besteden aan de fresco’s in de 
Thesinger kloosterkerk. Daar zijn we dan snel klaar mee, want er 
zijn er maar twee.

Een heuse klimcursus!
Groep 6, 7 en 8 heeft een aantal 
weken geleden een klimcursus 
gevolgd. Deze cursus werd aan-
geboden door Cor Slager van 
‘Leef Outdoor’. 
Hij heeft drie lessen in de gym-
zaal gegeven en voor de vierde 
les gingen de kinderen naar de 
klimhal ‘Bjoeks’. De eerste lessen 
waren bedoeld om kennis te ma-
ken met het klimmen. De kinderen 
leerden touwen knopen, verschil-
lende klimtechnieken en hoe ze 
elkaar konden helpen.
In de vierde les werd al het ge-
leerde in de praktijk gebracht in 
de klimhal.
De kinderen hebben het erg naar 
hun zin gehad en vonden de klim-
clinic super leuk!

Andrea Evenhuis In de gymzaal leerden de kinderen verschillende klimtechnieken. (foto: Andrea Evenhuis)

Wist-u-dat...
• het busje in de zomervakantie maar niet ‘zo’ komt?
• u t/m 4 september voor het vervoer uit Thesinge moet bellen?
• er dan namelijk een lijn-belbus c.q. taxi rijdt?
• de vertrektijden aangegeven staan op de haltes?
• u kunt bellen naar 0900-0911?
• de collecte voor de Maag Lever Darm Stichting in de week van 13 

t/m 18 juni in Garmerwolde v 244,94 heeft opgebracht? 
• deze collecte dit jaar geheel in het teken stond van coeliaki, ofwel 

glutenintolerantie? 
• de Roefeldag dit jaar al weer voor de 19e keer in Ten Boer werd 

georganiseerd? 
• het woord ‘roefelen’ niet in het Nederlands woordenboek voorkomt?
• maar gelukkig wel bij onze zuiderburen?
• roefelen voor ‘snuffelen, proeven, ruiken, kijken, ontdekken en uit-

proberen’ staat?
• u een ommetje kunt lopen voor een goede zaak? 
• in de week van 28 november de Nationale Oogcollecte namelijk 

voor de derde maal een huis aan huis collecte organiseert om geld 
in te zamelen voor onderzoek naar de oorzaak en behandelmetho-
des van oogaandoeningen?

• u zich aan kunt melden als collectant in Garmerwolde of Thesinge?
• u voor aanmelding of informatie contact op kunt nemen met Jo-

lande Buringa, Dorpsweg 33 te Garmerwolde, tel. 050 549 4558 
of 06 15 102 142?

Café Jägermeister is weer open sinds 1 juli 2011. Douwe Westra heet u 
van harte welkom voor een tapje, bitter- of biljartbal met een groep(je) of 
alleen. Het wordt weer net zo gezellig als voorheen.  
(foto: Sieb-Klaas Iwema)
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Open dag en boerenstreekmarkt Het Geweide Hof
Het was prachtig weer op zondag 10 juli. En daarom vonden veel mensen het een fijn plan om met Piet van Zanten een rondje langs 
zijn velden te maken. Dat was natuurlijk geen spontane actie, maar onderdeel van de open dag en de boerenstreekmarkt op Het 
Geweide Hof, het bedrijf van Piet en zijn vrouw Vera, in Garmerwolde.

Het echtpaar is zo gepassioneerd over en betrokken bij 
de biologische landbouw, dat ze graag zoveel mogelijk 
mensen kennis willen laten maken met deze vorm van 
milieuvriendelijk boeren. Niet alleen werken ze zonder 
kunstmest en bestrijdingsmiddelen, maar ze ijveren er 
ook voor om allerhande ‘oer’graanrassen weer meer 
gangbaar te maken. De gewassen zijn van nature beter 
aangepast aan de Nederlandse bodem en het klimaat 
en hebben allerhande eigenschappen waardoor ze erg 
gezond zijn.
Piet en Vera werken samen met een bakker uit Duitsland 
aan wie ze hun producten leveren, en die dan ook pro-
minent aanwezig was met een proeverij van tientallen 
soorten brood, koekjes en andere gebakken waar.
Naast de voorlichting en de aanwezigheid van een aan-
tal producenten van biologische producten waren er ook 
activiteiten voor de kinderen. Zij konden bijvoorbeeld 
knutselen of zelf graan malen tot meel om er vervolgens 
pannenkoeken van te bakken. Leerzaam én lekker!

Sabine Hoes
Dionne Wigboldus toont Luc, Luc en Lucas hoe meel wordt gemaakt.  
(foto: Margriet de Haan)

Op zaterdag 2 juli werd de molen Germania feestelijk heropend.  
(foto: Paul Sloot)

Casper Oudman is erg blij met de prijs voor zijn molen-kijkdoos!  
(foto: Janna Hofstede)

Feestelijke opening Germania
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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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Agenda

Colofon

Foto van de maand
Protestantse gemeente 
Garmerwolde/ThesingeZaterdag 30 juli

• Thesinge, vanaf 9.00 uur: 
Ophalen oud papier.

• Thesinge, 15.00 - 20.00 uur: 
Café De Oude School open.

Vrijdag 26 augustus
 » Thesinge, 9.15 uur: Vertrek Tais-
ner Rais, voor jong en wat minder 
jong. Opgave t/m 28 juli.
Zaterdag 27 augustus
• Thesinge, vanaf 9.00 uur: 

Ophalen oud papier.
• Thesinge, 15.00 - 20.00 uur: 

Café De Oude School weer 
open.

Woensdag 31 augustus 
 » Garmerwolde, 19.00 uur: Jeu de 
boules NBvP, Vrouwen van Nu.
Vrijdag 9 t/m zondag 11 september

 » Garmerwolde: Wandeling door 
Garmerwolde; thema:  
‘Nieuw gebruik - oud gebouw’.
Zaterdag 8 oktober 

 » Thesinge, 21:30 uur: In ‘t Tref-
punt spelen Kid Harpin’ & The 
Rollers.

Zondag 31 juli
 » gezamenlijke dienst om 11.00 uur 
in Ten Post

 » voorganger is dhr. Postema uit 
Krewerd
Zondag 7 augustus

 » gezamenlijke dienst om 9.30 uur 
in Thesinge

 » voorganger is ds. Hiemstra uit 
Groningen
Zondag 14 augustus

 » gezamenlijke dienst om 9.30 uur 
in Ten Post

 » voorganger is dhr. Ketting uit 
Zandeweer
Zondag 21 augustus

 » gezamenlijke dienst in Garmer-
wolde

 » voorganger en aanvangstijd nog 
onbekend
Zondag 28 augustus

 » Schildhoesdienst om 10 uur
 » Watersportcentrum ‘de Otter’, 
Roegeweg te Steendam

 »

 » 14.30 uur Dienst des woords
Zondag 21 augustus 

 » 09.30 uur St. Roosendaal
 » 14.30 uur St. Roosendaal
Zondag 28 augustus

 » 09.30 uur Ds. J. Huisman
 » 17.00 uur Ds. Reinders

Eind-redactie
Garmerwolde:
Hillie Ramaker-Tepper 050-5415335
Thesinge:
Desiree Luiken 050-3023352
Jan Ceulen 050-3116551
Fotograaf Garmerwolde
Margriet de Haan 050-5719225
Fotograaf Thesinge
Myla Uitham 050-3023486
Penningmeester
Karel Drabe 050-5411019
Stadsweg 3
9798 TE Garmerwolde
Bank: 32.07.05.749
t.n.v. Garmer en Thesinger Express
Abonnementen
Abonnementsgeld: v 14,50 p.j.
Bij autom. incasso: v 11,55 p.j.
Postabonnees: basistarief + porto
Prijs losse krant v 1,50
G&T Express op het internet
www.gentexpress.nl
Opmaak: Strik Design Garmerwolde
Druk: Van Denderen Groningen

Kopij inleveren via:
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 
16: uiterlijk dinsdag 16 augustus  
voor 18.00 uur.

Voor Sander Ganzeveld en Steven ten Cate is de zomervakantie 
begonnen! (foto: Myla Uitham)

Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge

Sto
om

flu
itje

s

Zondag 31 juli
 » 09.30 uur Ds. J. Huisman
 » 17.00 uur Ds. M. Bergsma
Zondag 7 augustus 

 » 09.30 uur St. v.d. Toorn
 » 14.30 uur St. v.d. Toorn
Zondag 14 augustus 

 » 09.30 uur Dienst des woords

Roos naar de Big Apple

Roos op haar eindexamenconcert, een van haar laatste concerten in de stad. 
(foto: Pluc Plaatsman)

Roos Plaatsman uit Thesinge ver-
ruilt de stad Groningen, waar ze 
de laatste jaren woonde en daar 
op het Prins Claus Conservatori-
um de jazz-zangopleiding volgde, 
voor een iets grotere plek: New 
York. Zij heeft de kans gekregen 
daar te mogen studeren bij J.D. 
Walter aan het Queens College 

en vertrekt halverwege augustus 
voor twee jaar naar The Big Ap-
ple. Zoals het een talent betaamt 
sloot Roos haar opleiding cum 
laude af. We zullen vast meer van 
haar horen.

Kasper Behrendt

Te koop tegen elk aanneme-
lijk bod: wegens aanschaf 
elektrische fietsen. Twee 
praktisch nieuwe geheel alu-
minium fietsen; een dames- 
en een herenmodel. Beide 8 
versnellingen, voor en achter 
rollerbrake remmen, naafdy-
namo en verende voorvork en 
zadelpen. Tel. 06 25 490 109.

Gezocht: wij zijn twee meiden van 
12 en 13 jaar uit Thesinge. Wij zijn 
op zoek naar het liefst twee ver-
zorgpony’s die we kunnen borste-
len en kunnen berijden. Kunnen 
we bij u terecht of weet u iemand 
anders? Bel dan naar Winnie, tel. 
050 318 5872. Groetjes van Ma-
ryse en Winnie.


