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Hoe het zover kwam 
Dat Rudy eigenaar is geworden 
van de voormalige school heeft 
alles te maken met de komst 
van het nieuwe Trefpunt, Een 
eigen dorpshuis was al jaren 
de wens van veel Thesingers. 
De Gemeente Ten Boer wilde 
wel bijdragen, maar dan moest 
eerst het schoolgebouw verkocht 
worden waar op dat moment de 
peuterspeelzaal en de gymzaal 
in waren gevestigd. De leerlingen 
van De Til zouden dan op de fiets 
naar Ten Boer moeten voor hun 
gymlessen. Personeel van de 
school en ouders waren daar fel 
op tegen. 
Op dat moment zocht Rudy naar 
een ander kantoorpand omdat hij 
meer ruimte wilde voor het ge-
ven van cursussen. Toen kwam 
hij op het idee om het pand aan 
de Kapelstraat te kopen en de 
gymzaal open te houden. B en 
W waren enthousiast, de school 
was enthousiast, de bijdrage voor 
het dorpshuis was verzekerd en 
Rudy had een prachtig pand voor 
zijn plannen.. 
Hij ging aan de slag en begon aan 
de verbouwing. Op het installatie-
werk en de echt grootschalige 
klussen na deed hij alles zelf. Aan 
de buitenkant moest het gebouw 
zijn oude uitstraling terugkrijgen. 
Dat lukte door de grote alumi-
nium ramen te vervangen door 
verdeelde ramen en een gere-
noveerde oude deur te plaatsen. 
De binnenkant moest een strak 

Rudy Noordenbos gooide het roer totaal om. Van communicatieadviseur/tekstschrijver werd hij eigenaar van de Oude School, het 
gezellige nieuwe dorpscafé van Thesinge. In april werd De Oude School geopend. De kop is eraf. Hoe is het zover gekomen en wat 
zijn de plannen voor de toekomst?

De Oude School: Een plek waar mensen 
het naar hun zin hebben
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zakelijke kantoorruimte worden: 
‘Met witte muren, moderne kunst 

en een interieur met veel roestvrij 
staal en felle kleuren.’ Toen dat 

na bijna twee jaar verbouwen 
eindelijk gelukt was kon hij in zijn 
nieuwe ruimtes aan de slag. Maar 
het liep al snel heel anders. 

Het roer om: nieuwe plannen
Door te veel stress op zijn werk 
kreeg Rudy gezondheidsklach-
ten. De vraag kwam bij hem op 
of hij zo wel door wilde gaan. Het 
antwoord was ‘nee’. ‘Ik wilde wat 
nieuws. Wel hard werken maar 
zonder de constante druk van 
deadlines en complexe opdrach-
ten.’ Hij besloot op zijn 54ste na 
25 jaar te stoppen met tekstschrij-
ven. In plaats daarvan zou hij cur-
sussen gaan geven en daarnaast 
de verbouwde lokalen verhuren 
als vergader- en cursusruimte. 
Daar bleef het niet bij, want de 
nieuwe plannen vielen samen 
met het sluiten van t Jopje. ‘Dat 
vond ik erg jammer. Toen bedacht 
ik dat ik zelf ook wel een dorps-
café op zaterdagmiddag kon be-
ginnen. Het probleem was alleen 
dat de sfeer en inrichting daar to-
taal ongeschikt voor waren.” Dus 
besloot Rudy de verbouwing nog 
eens dunnetjes over te doen. Hij 
liet zich inspireren door de oor-
spronkelijke functie van het ge-
bouw: een school. Hij sloopte het 
systeemplafond en herstelde het 
oude balkenplafond, hing oude 
schoollampen op, bracht lambri-
seringen aan en warme kleuren 
en richtte alles in met gezellig 
houten meubilair, oude school-
platen en andere nostalgische 



      

     

   
                        
                     


     
     
     
      
    
    
     
     
     
        
      
    
   

       
   
        
       
      
     
    
      
  


     
     
    
     
      
      

     
     
     
 
   
     
     
    
     
     
      
     
     
     
   

   
    
    
    
     
    
     
      
     
       
      
    
    
    
 
  
      
   
     
     
    
     
     
    
     
      
     
    
   
       
     
 
      
    
      
  


    
    
      
   
    
   
     
    


   

        

    
   
    
     
       
   
  

  
     
     
    
    
    
    

   
    
  
   
     
     
   
     
     
    
     
      
      
   
   

Rudy Noorderbos, eigenaar van het gezellige nieuwe dorpscafé van Thesinge. 
(foto: Myla Uitham)
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schoolspullen. Na enkele maan-
den was de strakke zakelijkheid 
vervangen door de warme sfeer 
van een bruin café. ‘Een plek 
waar mensen het naar hun zin 
hebben.’ Diegenen die het ge-
bouw voor de renovatie niet ken-
den vinden de sfeer zo vanzelf-
sprekend dat ze niet door hebben 
dat het gebouw totaal verbouwd 
is. Zij denken dat het altijd zo is 
geweest. Alleen het schoolplein 
moet nog aangepakt worden. ‘Ik 
zoek nog vrijwilligers die mij daar 
na de vakantie eens bij willen hel-
pen op een zaterdag!’
De titel van de recent gemaakte 
folder luidt: ‘Sfeervol vergade-
ren in het mooie dorp Thesinge. 
Welkom!’ Want met die verga-
deringen moet het geld straks 
verdiend worden. ‘Het café is 
een leuk extraatje, maar meer 
een hobby dan een inkomen. 
De Oude school is in de eerste 
plaats een sfeervolle vergaderlo-
catie voor niet te grote groepen. 
Zeg maar tussen de acht en 
achttien mensen. Ze vinden hier 
een gezellige ruimte, alle verga-
dervoorzieningen en natuurlijk 
een lekkere lunch.’ Waarschijnlijk 
gaat Rudy zelf ook cursussen 
geven op het gebied van tekst-
schrijven. Zover is het nog niet 
want hij is nog druk bezig met zijn 
laatste grote schrijfopdracht: het 
herschrijven van een proefschrift 
tot een boek. Na de vakantie (de 
eerste drie weken van augus-
tus) is het de bedoeling om De 
Oude School te gaan promoten 
bij overheden, bedrijfsleven en 
instellingen.
 

Het dorpsleven een warme 
deken
Geboren en getogen in Enschede 
ging Rudy naar Groningen voor 
zijn studie Nederlands en startte 
daar ook zijn bedrijf. Ruim vijftien 
jaar geleden verruilde hij samen 
met zijn vrouw Daphne en dochter 
Jori, toen een half jaar oud, zijn 
leven in de stad, voor het leven in 
Thesinge. Als stadsmens boeide 
het dorpsleven hem aanvankelijk 
niet zo. Hij kende de buren maar 
wilde verder vooral genieten 
van het mooie platteland. Voor 
het dorpsfeest van 2000 kwam 
buurman Peter Heidema op een 
avond langs en zei: ‘ Hoi Rudy, je 
bent vrijwilliger bij de organisatie.’ 
Toen kwam hij voor het eerst echt 
in aanraking met het dorpsleven. 
‘Dat voelde direct aan als een 
warme deken en al snel voelde 
ik me een echte dorpeling. De 
ontspannen sfeer, de saamhorig-
heid, de gezelligheid, dat maakt 
Thesinge voor mij heel bijzonder. 
Die sfeer wil ik ook voortzetten in 
de Oude School.’ Voor het dorp 
is het café op zaterdag van 15.00 
uur tot 20.00 open. Naast drank-
jes serveert Rudy, ondersteund 
door Jori en Daphne, onder meer 
verse soep, broodjes en kleine 
snacks. De Oude School is een 
ontmoetingsplek voor jong en 
oud. ‘Er zijn mensen die regel-
matig komen en mensen die zo 
nu en dan even binnen wippen. 
Het leuke is dat het iedere keer 
een heel gemêleerd gezelschap 
is. Mensen die elkaar anders 
vrijwel nooit spreken zitten nu 
gezellig met elkaar te kletsen. Als 

mensen het zichtbaar naar hun 
zin hebben dan geniet ik ook.’ In 
de toekomst wil hij ook af en toe 
een leuke activiteit voor dorpsge-
noten organiseren. Een etentje? 
Een avond voor alleen vrouwen? 
De plannen zijn nog niet rond, de 
toekomst zal het leren.
Was het een droom die uitkwam? 
‘Nee, niet echt een droom. Het is 

min of meer toevallig zo gelopen. 
Maar het is wel een enorm po-
sitieve draai aan mijn leven. De 
stress ben ik kwijt. Mijn gezond-
heid is een stuk vooruit gegaan. 
Als ik de nette pakken in mijn kast 
zie dan ben ik opgelucht dat die 
tijd voorbij is.’

Irene Plaatsman

Zumba in Thesinge
Marijke Kuiper verzorgt inmiddels al een jaar Zumba 
lessen in het Trefpunt in Thesinge op woensdag-
avond van 19.00 uur tot 19.50 uur.
Marijke is een enthousiaste danslerares en dat brengt ze over op 
de groep, wat erg stimulerend werkt. Met muziek waar je vrolijk 
van wordt en door haar enthousiasme ga je zelf ook gemakkelijk 
mee in het tempo. Iedereen kan het! Je zou gewoon eens een 
proefles mee moeten maken en ervaren wat het is en wat het met 
je doet. Marijke geeft al tien jaar dansles en ze heeft haar eigen 
dansschool in Bedum met meer dan 150 enthousiaste dansers.

Iedereen is welkom bij Marijke Kuiper en haar groep in Thesinge. 
(foto: Myla Uitham)

Marijke schrijft zelf over Zumba:
Een strak lijf zonder urenlang 
in fitnessapparaten te hangen. 
De nieuwste trend uit Amerika: 
Zumba. Dansen op swingende 
latinmuziek en niet in de gaten 
hebben dat je calorieën verbrandt 
en afvalt.
Sportief worden en afvallen. De 
Colombiaanse fitnesstrainer Al-
berto Perez heeft iedereen ver-
slaafd gemaakt aan zijn nieuwste 
ontdekking Zumba.
Iedereen, van jong tot oud, kan 
meedoen aan deze leuke manier 
van sporten. Na enkele weken zie 
je al verschil: gewichtsverlies en 
een strakker lichaam.
Zumba betekend snel bewe-
gen en plezier hebben. Het is 
een combinatie van fitness- en 
dansbewegingen op swingende 
latinmuziek: Salsa, Merengue, 
Calypso, Cumbia en Reggaeton. 
Elke les is een groot feest, hier-
door merk je er niets van dat je 

aan het sporten bent. Het kent 
geen moeilijke choreografie en 
is geschikt voor iedereen die van 
lekker swingen houdt. Inmiddels 
wordt Zumba in meer dan 35 lan-
den gegeven en dit aantal wordt 
met de dag groter. Uptempo en 
langzame ritmes wisselen elkaar 
af, waardoor een zeer effectieve 
work-out ontstaat, ook wel ‘ritme-
progressie’ genoemd.
Elke les garandeert een onverge-
telijke work-out. Met een brede 
glimlach zal je uitkijken naar de 
volgende les. Sporten is nog nooit 
zo leuk geweest!
Er wordt bij Dansschool Marijke 
alleen met Zumba-gecertificeerde 
docenten gewerkt.
Kom kijken en meedoen met een 
proefles in het dorpshuis Trefpunt. 
Je kunt je aanmelden voor een 
proefles via de site: www.dans-
schoolmarijke.nl.

Hetty van Linge

Op een mooie zonnige zaterdag (15 juli) waren zo’n 15 man/vrouw bij dorps-
huis De Leeuw druk in de weer met schoffel, schop en takkenschaar. Of 
mes, om het groen tussen de klinkers weg te halen. En natuurlijk de bezem, 
om alles bij elkaar te vegen. En toen dat gebeurd was, was er warme soep 
met brood en werd een ieder bedankt. (foto: Sieb-Klaas Iwema)
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Conditiecircuittraining op muziek in Ten Boer
Al vele jaren geeft Henk Drenth 
uit Hoogezand op de woens-
dagavond conditietraining in 
Ten Boer. De deelnemers zijn 
zowel mannen als vrouwen, in 
elke leeftijdscategorie en van 
elk niveau. Ook mensen uit 
Thesinge en Garmerwolde vol-
gen deze training. Deze groep 
was enkele jaren geleden zo 
groot dat gekeken werd of de 
training ook in Thesinge gege-
ven kon worden. Helaas bleek 
de gymzaal te klein voor deze 
vorm van conditietraining. 
Henk Drenth vertelt over zijn 
training.

Actief bezig zijn op de diverse stations. (foto: Margriet de Haan)

De trainingen duren anderhalf 
uur. We beginnen met een war-
ming-up (± 20 minuten). In de 
warming-up worden diverse be-
wegingsvormen afgewisseld met 
spierrekkingsoefeningen.
Na de warming-up volgt er een 
circuittraining (± 45 minuten), 
waarin aandacht wordt besteed 
aan spierversterkende oefenin-
gen, uithoudingsvermogen, le-
nigheid, beweeglijkheid en coör-
dinatie. We werken meestal met 
tweetallen maar dat is niet beslist 
noodzakelijk. Om de drie weken 
introduceer ik een nieuw circuit.
Na het circuit volgt de cooling-
down en de ‘eindrust’. In de 
cooling-down worden enkele 
spierrekkingsoefeningen uit-
gevoerd. De cooling-down is 

eigenlijk een omgekeerde war-
ming-up, namelijk het lichaam 
van arbeidsniveau geleidelijk 
terug brengen naar rustniveau. 
Na een behoorlijke inspanning 
zijn we verhit, gespannen en ge-
jaagd. Het is daarom verstandig 
om eerst weer volledig tot rust 
te komen. We gebruiken hierbij 
rustige sfeermuziek. We luiste-
ren naar ons lichaam en naar 
de muziek, in een relaxte sfeer. 
Dus lekker ontspannen liggen, 
licht uit, sfeermuziekje aan en 
relaxen, absolute stilte is een 
must!

Bij de trainingen gebruik ik mu-
ziek, functionele muziek. Elke 
muziek heeft een aantal beats 
per minuut en is daarom afge-

stemd op de oefening. Ik maak 
gebruik van zeer eigentijdse 
muziek, bijvoorbeeld voor de 
stepaerobics, en van tijdloze mu-
ziek. Het spreekt voor zich dat er 
voor de rustmomenten andere 
muziek wordt gebruikt dan wan-
neer er gewerkt wordt. De muziek 
die ik gebruik voor de bewegings-
vormen in de warming-up, zijn 
overwegend uptempo nummers, 
terwijl de muziek bij de spierrek-
kingsoefeningen rustig is.
De in de circuittraining gebruikte 
muziek heeft hoofdzakelijk een 
signaalfunctie in plaats van het 
gebruik van een stopwatch en 
een fluitje; de muziek geeft aan 
wanneer er gewerkt, gerust of 
verhuisd moet worden naar een 
volgend station of wanneer er 

een extra opdracht volgt. 
Vanzelfsprekend heeft de muziek 
ook een stimulerende functie.
Bij de laatste training voor de 
kerstvakantie hebben altijd live 
muziek bij de cooling-down en 
de eindrust.

Geïnteresseerden raad ik aan 
eerst gebruik te maken van de 
twee gratis introductietrainingen. 
Het is op elk tijdstip in het sei-
zoen mogelijk om in te stromen; 
omdat ik werk met circuits waarin 
het mogelijk is om op je eigen ni-
veau en tempo te werken.
Voor meer uitgebreide informatie 
verwijs ik naar mijn website www.
henkdrenth.nl.

Henk Drenth

Sporten in 
Garmerwolde
Natuurlijk kunt u voor damesgym-
nastiek ook terecht in Garmer-
wolde. En wel elke dinsdagavond 
van acht tot negen in de sportzaal. 
Onder sportieve leiding van Frie-
da Wendel kunt u dan uw condi-
tie verbeteren of in vorm houden. 
Maar ook talloze andere sporten 
worden in Garmerwolde beoe-
fend: van badminton tot vissen, 
van voetbal tot schaatsen, van 
volleybal tot klaverjassen.
Kijk voor een overzicht op de site 
van Garmerwolde (www.garmer-
wolde.net) onder Verenigingen, 
categorie sport.

Henk Vliem

Tijd om verder te gaan
Hoe kan het dat de kinderen 
van groep 8 van De Til in The-
singe er op donderdagochtend 
21 juli allemaal wat slaperig 
uitzien? We vragen het aan een 
van hen, aan Ella Krol.

Zeg Ella, hoe kan dat?
‘Nou gewoon, omdat ik gister laat 
naar bed ging.’
Hoezo?
‘We hadden een feestje van 
school.’
Een feestje?
‘Er was gisteravond een afscheids-
feest van groep 8, in de school. 
Juf ging eerst over elk kind wat 
vertellen. Over hoe je altijd was 
en zo. Daarna hebben nog een 
paar kinderen een stukje gedaan 
en een liedje gezongen, Marleen, 
Charlene, Sterre en ik. Die stukjes 
hadden we de middag voor de mu-
sical bedacht. Eerst lazen we iets 
voor, over dertien en op het eind 
veertien kabouters, dat waren dan 
de kinderen en de juf. Juf was de 
dwerg. Het andere stukje ging over 
zeven rupsen en Minnie Mouse. 
En daarna kon je nog wat hapjes 
eten en kletsen.’
Eerder op die avond hadden jul-
lie toch ook al iets gedaan?
‘Een musical.’
Wie deden daar allemaal aan 
mee?
‘Maryse, Winnie, Marleen, Char-
lene, Sterre, Liam en ik van groep 
8 en Teun, Jamie, Mika, Luna, Ju-
lian, Daan en Jarrin van groep 7.’ 
Kun je nog wat meer over de 
musical vertellen?
‘Het ging wel goed. We waren al-
lemaal geschminkt. Daarom heb 
ik nu ook van die donkere wenk-

brauwen.’
Waarom waren jullie ge-
schminkt?’
‘Omdat je er griezelig uit moest 
zien. Vanwege de musical: 
Spooky, over het spookhotel.’
Hoe ging die musical?
‘In het hotel werden gasten ver-
wacht. Met een telefoontje zei-
den ze dat ze niet kwamen, maar 
doordat de telefoon het niet goed 
deed hoorden de mensen in het 
spookhotel dat niet. Toen kwamen 
er andere gasten en in het hotel 
dachten ze dat dat de verwachte 
mensen waren. En dat liep toen 
helemaal mis.’
In de musical zaten ook veel 
liedjes. Ik vond dat jullie die 
prachtig hebben gezongen. Veel 
geoefend?
‘Ja. Eergisteren de hele dag en 
gister ook. En twee maanden 
daarvoor. Maar we zongen vaak te 

zacht. De mensen konden ons niet 
goed verstaan.’
Dat vond ik niet, ik kon het prima 
verstaan. Zelfs opa kon het ver-
staan, zei hij. Jullie hebben ook 
cadeautjes gekregen, zag ik.
‘Ja, een boek over bagage. En 
onze letterdoos. Nog een mapje 
waar al onze spullen in zitten. En 
een klein wekkertje en nog een 
waaier.’
Hebben jullie zelf ook wat gege-
ven?
‘Een klok, aan de juffen. Daar zat 
een foto op van groep 8.’

Een wekker, een klok, allemaal 
over tijd dus.
‘Een liedje in de musical ging ook 
over tijd.’
Hoe heb je het al die jaren op De 
Til gevonden?
‘Leuk!’
Waar denk je aan als je daar op 

In het Spokotel kreeg men oa. ‘bloederige afgehakte vingers’ te eten…! (foto: Paul Sloot)

terugkijkt?
‘Aan dat afscheidsfeestje in groep 
4, na vier jaar juf Jessica. Toen 
hebben we vier kilo patat opge-
geten. En aan kamp natuurlijk, de 
musicals. O ja, er is een vragenlijst 
in mijn rapport, waarop ik bij elk 
antwoord iets zeg en dan eindig 
met: “en verder weet ik het niet 
meer”.’
Zal je de juffen missen?
‘Ik denk het wel, want juf Minnie 
gaat ook naar een andere school.’
En je klasgenoten?
‘Ik denk dat ik die nog wel een keer 
zie, in het dorp of bij volleybal.’
Heb je al zin in je volgende 
school?
‘Ja, behalve in het huiswerk.’
Spannend?
‘Ja, een nieuwe stap, een nieuwe 
stad, een grote nieuwe school.’

Edzard Krol

Rommelmarkt vv. GEO
Op vrijdag 7 oktober wordt de jaar-
lijkse rommelmarkt gehouden in de 
gymzaal en in het clubhuis van de 
voetbalvereniging GEO. In het club-
huis is de koffie klaar en is het een 
gezellige drukte met de wereld aan 
boeken op tafel. Zoals altijd wordt 
de organisatie aangestuurd door 
mevr. Jantje Ypey uit St. Annen en 
zij wordt geholpen door een heel 
leger enthousiaste vrijwilligers die 

de clubkas van GEO graag willen 
helpen spekken. Eén telefoontje 
naar Jantje en uw spullen worden 
bij u thuis opgehaald! Voorafgaand 
aan de rommelmarkt is er de tradi-
tionele verkoop van chrysanten. In 
de 2e week van september komen 
de plantenverkopers bij u aan de 
deur. En ook deze opbrengst komt 
ten goede aan GEO. 
Telnr. Jantje Ypey: 050-3021714 

Op woensdag 17 augustus was het eindelijk zover; Cor Veenkamp en an-
dere akkerbouwers begonnen heel voorzichtig met de combines richting het 
korenveld te rijden. Het land was er eigenlijk nog niet aan toe, maar als het 
koren rijp is en 17% vocht heeft … waar moet je dan nog op wachten. 
Want er was alweer regen voorspeld; en kwam er ook. En nu maar hopen 
dat er nog een droge periode komt, zowel voor de akkerbouwers als de 
veehouders. (foto: Sieb-Klaas Iwema)
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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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Reizigers ontmoeten pelgrim
Vanuit heel Europa loopt een web van wegen en paden richting Santiago de Compostela. Aan de voet van de Pyreneeën verdicht 
het zich tot de laatste route, over de bergen en naar de westkust van Spanje. Al meer dan duizend jaar lopen mensen deze route, 
als pelgrim of tegenwoordig soms slechts als wandelaar. Het doel is de basiliek in Santiago de Compostela, gewijd aan de apostel 
Jacobus die daar op een merkwaardige wijze, met zijn hoofd er los bij, in een stenen boot zou zijn beland.
De oorspronkelijke bedevaart wordt nog steeds ondersteund en begeleid; om aan het eind te worden erkend moet je onderweg zelfs 
stempelen als bewijs dat je het hele pad gelopen hebt.

Trots toont Theo Carla zijn stempelkaart (foto: Jan Ceulen)

In Zuid-Frankrijk, in Ostabat, treft 
uw reporter de Thesinger Theo 
Remkes, die inmiddels Neder-
land, België en Frankrijk te voet 
heeft doorkruist. Op zondag 14 
augustus, samen met twee mede-
’pelerins’, Willem uit Haarlem en 
Gilles uit de Franse Cantal, ge-
niet Theo op een terras van een 
biertje. En hij is heel verrast, later 
zelfs geroerd, om hier twee dorps-
genoten te zien: Jan en Carla. 
Naast het verslag van deze ont-
moeting treft u in deze krant ook 
een bericht van Theo zelf aan.

Waarom deze tocht? Geen van 
beide Nederlanders hebben een 
heel specifieke reden, maar dui-
delijk wordt wel dat ze ‘weg’ en 
‘los’ zijn van hun dagelijkse be-
slommeringen thuis. Theo zelfs 
letterlijk: hij beschrijft zijn staat 
als: ‘Ik loop niet maar ben telkens 
ergens en de aarde draait onder 
mijn voeten door’.
Religie is hun motivatie in elk ge-
val niet, hoewel dat aspect wel re-
gelmatig een grote rol speelt. ‘Of 
noem het spiritueel’, zegt Theo, 
‘indrukwekkend is het in ieder ge-
val wel om onderdeel uit te maken 
van deze eeuwenoude traditie.’
Die geschiedenis zorgt er ook voor 
dat overal op de route mensen 
hun huizen of neringen beschik-
baar stellen voor een maaltijd 
of onderdak. Meestal tegen een 
geringe vergoeding of vrijwillige 
bijdrage. Soms zijn het ook kloos-
ters of kerken. Een paar ervarin-
gen: iemand gooit chocolade uit 
een raam, een koor nodigt Theo 
uit een repetitie bij te wonen, een 
vrouw speelt (voor Willem) harp in 
een kerk.

Het lopen, zo’n 25 kilometer per 
dag, is natuurlijk op zich al een 
indringende ervaring. Zowel voor 
de geest (Theo liep wekenlang 
helemaal alleen), als voor je li-
chaam; altijd is er wel iets dat 
opspeelt: schouders, rug, benen. 
‘En de rugzak voelt soms als een 
loden last, dan weer als een veer-
tje.’
En dan is er het denken. Over de 
natuur om je heen, over de die-
ren die je ontmoet (vooral veel 
kwaaie honden maar ook bijvoor-
beeld een zeer enthousiaste ezel) 
en over de mensen onderweg: de 
mensen die je tegenkomt, die je 

‘s avonds ontvangen en die waar-
mee je oploopt. En gedachten 
over de mens, het leven, de pel-
grimstocht.
In de loop (!) der maanden is Theo 
in thema’s gaan denken: elke dag 
een ander onderwerp. Over zijn 
jeugd, zijn werk, zijn vrienden, dat 
soort dingen. En door alles heen 
speelt telkens weer die geschie-
denis van de honderdduizenden 
die hem voorgingen op dit pad, 
vroeger als bedevaart, tegen-
woordig ook wel als therapie.
Al met al is Theo is heel tevreden 
dat hij deze bijzondere reis mag 
ervaren.

Vanaf even verderop, de grens-
plaats Saint Jean Pied-de-Port is 
het nog 777 kilometer, voorwaar 
een omineus, dan wel symbolisch 
aantal.
Maar in getallen of afstanden denkt 
Theo niet: ‘Je moet helemaal niet 
gaan rekenen, nog zoveel dagen, 
nog zoveel kilometers. Gewoon 
verder, elke dag weer verder, 
naar nieuwe vergezichten, nieuwe 
mensen, nieuwe ervaringen.’
Bij het afscheid zwaaien we lang-
durig naar elkaar. Bon courage 
Theo!

Jan Ceulen

Een Pelgrimage Het Jacobspad van Uithuizen naar Santiago de Compostela in Spanje

Al jaren loop ik met de gedachte rond om nog eens te voet vanuit 
mijn huis in Thesinge naar Santiago te lopen. Een ommetje van 
ongeveer 3000 km. Omdat er een route beschreven is van Uithui-
zen tot Hasselt (bij Zwolle) die door Thesinge en Garmerwolde 
loopt (wel eens goed gekeken naar de lantaarnpalen bij de Til 
en aan de Lageweg?), besluit ik om in Uithuizen bij de kerk van 
Jacobus de Meerdere, met Jacobsschelpmonument, te starten.
In 2010 loop ik oefenrondjes en dat valt op in het dorp.

Eigenlijk wil ik in het voorjaar 
2010 weg, maar dan zijn er, zoals 
dat heet, omstandigheden die dat 
in de weg staan. Uiteindelijk loop 
ik in september 2010 van Uithui-
zen naar Maastricht.
Nederland blijkt dan een maand 
‘lang’ te zijn. Op 3 oktober sta ik 
op de Sint Pietersberg. Het gaat 

herfst en winter worden. Daarom 
besluit ik in ‘het noorden’ te over-
winteren. In een paar auto-uurtjes 
flitsen alle plaatsnamen weer 
voorbij… geen leuke gewaarwor-
ding is dat.
Eerlijk gezegd heb ik in Nederland 
nog geen pelgrimsgevoel, wat dat 
ook zijn mag, maar voel me meer 
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Studeren in Belfast
Wij (Tjeerd Drabe en Anne van Zanten) zijn twee leraar aardrijks-
kunde studenten. In januari 2010 kregen wij te horen dat wij vijf 
maanden in het buitenland konden studeren. Dit leek ons een 
leuke mogelijkheid om een tijdje in het buitenland te wonen. We 
kwamen uiteindelijk uit in de hoofdstad van Noord-Ierland, na-
melijk Belfast. Wij zijn benaderd door de G&T om hierover een 
verhaaltje te schrijven, wat ons uiteraard leuk leek.

Er waren verschillende plaatsen 
in het buitenland waar we konden 
studeren, onder andere in een dorp 
in Zweden en een dorp in Honga-
rije. Aangezien ons een grote stad 
het meest trok kwamen we uit in 
Belfast. We zijn wat betreft huis-
vesting er letterlijk op de bonne-
fooi heen gegaan. De eerste vier 
dagen verbleven we in een hostel 
om daar te zoeken naar een ge-
schikt onderkomen. Elke dag bel-
den we naar landlords (huisbazen) 
en estate offices (makelaars) of ze 
ook een appartement voor ons 
hadden. De eerste bezichtiging 
was in een chique buurt in Zuid-
Belfast. Dit was niks aangezien wij 
in West-Belfast college hadden en 
wellicht was de chique buurt iets 
te rustig. Uiteindelijk kwamen we 
bij een appartementencomplex uit 
dat tussen het centrum en West-
Belfast lag. Na vier dagen zoeken 
werd dit dan ook ons vaste onder-
komen. Al gauw maakten we ken-
nis met de Ierse levensgewoontes 
en doken we een lokale pub in op 
de Falls road, om hier onze eer-
ste pint (halve liter) Guinness te 
drinken. Aan deze straat lag ook 
onze katholieke school St Mary’s 
University College waar wij de 
komende vijf maanden colleges 
zouden volgen. We waren niet de 
enige buitenlandse studenten; zo 
waren er Nederlanders, Belgen, 
Noren, Spanjaarden, Amerikanen, 

Oostenrijkers, Zwitsers, Portuge-
zen, Slovenen en natuurlijk Ieren. 
Al met al een leuke gezellige club 
mensen. Naast de lessen organi-
seerden de school veel activiteiten 
zoals pubtours en tripjes de natuur 
in. Zo gingen we naar de schitte-
rende noordkust en maakten we 
wandelingen door de heuvels. Ook 
gingen we een keer naar Dublin 
waar onze university een Gaelic 
Football wedstrijd (een soort voet-
bal waarbij je ook met de handen 
mag spelen) moest spelen tegen 
een university uit Dublin. Helaas 
verloor Belfast, maar het was een 
leuke trip naar de hoofdstad van 
de Republiek Ierland. 

In de tijd dat we in Belfast waren 
kregen we ook gasten (vrienden 
en familie) op bezoek uit Neder-
land. Dit waren altijd gezellige 
tijden, we lieten ze alle mooie en 
interessante dingen zien van 
Belfast, voornamelijk de karakte-
ristieke Ierse pubs. Vaak gingen 
we met ze langs de muurschilde-
ringen in de protestantse en ka-
tholieke wijken. Naast de mooie 
tijden met onze gasten zijn we zelf 
ook een paar keer op pad gegaan. 
Zo zijn we naar de ruige westkust 
van Ierland geweest en hebben 
we Engeland en Schotland be-
zocht.
In Schotland zijn we drie dagen 
naar Glasgow geweest. Vanuit 

Belfast was het een korte vlucht 
van zo’n 40 minuten. In Glasgow 
hebben we de derby der derby’s 
meegemaakt, namelijk Celtic 
tegen Glasgow Rangers. Ajax- 
Feyenoord is hier niks bij. Deze 
wedstrijd werd gewonnen door 
Celtic met 1-0 en eindigde letterlijk 
in een veldslag tussen spelers en 
coaches. Deze wedstrijd is meer 
dan alleen voetbal en symboliseert 
daarom ook een deel van de pro-
blemen die er zijn, en zijn geweest 
tussen de Britten en Ieren. Celtic 
is opgericht door Ieren en heeft 
daarom veel katholieke fans. Ran-
gers is opgericht door Engelsen 
en heeft zodoende veel protes-
tantse fans. De nasleep van deze 
wedstrijd was tot in Noord-Ierland 
te merken. In Belfast, dat vaak 
het toneel is geweest van deze 
sektarische rellen werd namelijk 
een katholieke kerk besmeurd met 
rood, wit en blauwe verf. Dit kwam 
omdat Celtic (de Ierse Katholieke 
club) had gewonnen en de protes-
tantse Glasgow Rangers fans, die 
zich identificeren met de kleuren 
van de Britten, hier van baalden. 
Verder werd ook de coach van 
Celtic, Neill Lennon (woonachtig 
en afkomstig uit Belfast) vijf keer 
met de dood bedreigd. Drie kogel-
brieven en twee bompakketten die 
bestemd waren voor Neil Lennon 
zijn onderschept op het postkan-
toor van Belfast. De politiek in 
zowel Schotland als Noord-Ierland 

had het over deze schandalige 
wedstrijd en de gevolgen daarvan. 
Desalniettemin hebben wij uiter-
aard genoten in Glasgow van een 
spectaculaire wedstrijd en van een 
mooie stad.
In Engeland zijn we naar Liverpool 
geweest. Hier hebben we een 
voetbalwedstrijd bezocht en de 
stad van the Beatles verkend. Bij 
de ruige westkust van Ierland (Do-
negal) hebben we o.a. veel door 
de ongerepte natuur gereden en 
zijn we wezen surfen.

Zoals we al eerder zeiden is het 
gewelddadig verleden van Belfast 
nog steeds enigszins aanwezig. 
Het is geen oorlog, alleen moet je 
wel oppassen in bepaalde gebie-
den. In de tijd dat wij er waren was 
er ongeveer om de twee weken 
een bommelding. We zagen dan 
vanuit ons appartement een heli-
kopter met zoeklicht in de lucht en 
werden er dan vaak straten afge-
zet. Zodra de dreiging voorbij was 
ging de weg weer open. Meestal 
was het meer angst zaaien dan 
dat er één afging. Echter was 
er één keer wel een echte bom. 
Deze ging af onder een auto van 
een politieagent in het dorpje 
nabij Belfast, genaamd Armagh. 
Deze bom werd onder zijn auto 
geplaatst omdat deze man simpel-
weg bij de politie werkte. De politie 
wordt nog door een paar mensen 
als Britse overheerser gezien. Wat 

Anne en Tjeerd bij de noordkust van Ierland. Dit gebied is een werelderfgoed 
vanwege de zeshoekige stenen.

Eén van de vele protestantse muurschilderingen. Deze geeft aan dat hier een 
protestantse wijk begint.

langeafstandswandelaar. Hopelijk 
gaat dat nog komen.

Vragen
Ja, en dan zijn er de vragen van 
mensen die er lucht van krijgen.
-  Ga je met een groep? (Nee, al-

leen).
-  Loop je alleen? (Ja, iedereen 

loopt zijn eigen tempo en je kunt 
bij foute routekeuzes alleen je-
zelf iets verwijten).

-  Hoe lang ga je weg? (Geen 
idee).

-  Hoeveel kilometer loop je per 
dag? (20 tot 30).

-  Waar overnacht je? (Elke dag 
een verrassing, weet ‘s morgens 
niet waar ik ‘s avonds zal zijn).

-  Bespreek je dat? (Nee, ik be-
spreek niets).

-  Neem je een tent mee? (Ja, 
piepklein, voor nood, maar hij 
weegt wel 1,5 kg. Heb hem in-
middels naar huis gestuurd).

-  Loop je het aan één stuk? (Dat 
wil ik wel, maar of dat gaat luk-
ken???).

-  Schrijf je een weblog? (Nee, dat 
leidt te veel af. Bovendien: boei-
end schrijven is een grote kunst. 
De meeste weblogverhalen zijn 
aardig voor de persoon in kwes-
tie maar niet voor anderen).

-  Maak je foto’s? (In Nederland 
geen foto’s gemaakt, pas in Bel-
gië/Frankrijk).

Overwegingen
Deze overwegingen schreef ik in 
Midden-Frankrijk toen ik bij fami-
lie logeerde en een rustdag had.
Het was een bijzonder moment 
om te voet Frankrijk binnen te 
lopen.
Ik liep de ‘Via Mosana’, de ‘weg 
langs de Maas’. 
Naar Reims moet je het een beet-
je bij elkaar puzzelen. Heel spe-
ciaal was het om de kathedraal 
van Reims in de verte te zien 

opdoemen. Hier word je als pel-
grim officieel ontvangen. Daarna 
zoek je het beeld van Jacobus/St. 
Jacques.
Dat valt nog niet mee, want de 
kathedraal is rijk voorzien van 
heiligenbeelden die op de mid-
deleeuwse harde schijf zijn vast-
gelegd. Het is ondermeer hier dat 
het wandelaarsgevoel plaats gaat 
maken voor het pelgrimsgevoel.
Uren, dagen heb je alleen gelo-
pen. Heel vaak uren zonder een 
mens te zien in de bossen van de 
Ardennen en de graan- en suiker-
bietenvelden van Noord- Frank-
rijk en dan sta je voor de kathe-
draal van Reims, een ankerplaats 
voor een pelgrim op de weg, op 
de ‘chemin’, op de ‘camino’.
Dagenlang kom je in de Franse 
dorpen niemand tegen. Heel raar 
is dat, de luiken voor de ramen 
zijn dicht... ‘waar is iedereen 
toch?’ denk je dan.
Je kunt heel, heel, heel vaak 
niets kopen, geen kop koffie, 
geen brood... niets. Daar moet je 
dus rekening mee houden en dat 
vergeet je wel eens, of je denkt: 
‘in het volgende dorp is vast wel 
iets.’ Je moet echter op niets re-
kenen! Dit raakt een heel prak-
tisch punt: heb je je boodschap-
pen wel eens gewogen? Alles 
wat je koopt hang je op je rug en 
er hangt al zoveel in die rugzak 
dat die aan het eind van de dag 
tien keer zo zwaar lijkt. Op een 
warme dag moet er twee liter wa-
ter mee, dus nog weer twee kilo.
Dagen had ik al door de velden 
van Noord-Frankrijk gelopen 
zonder iemand tegen te komen. 
Tot die dag dat ik totaal verkeerd 
was gelopen en de weg kwijt 
was. Juist op die dag staan er 
twee mannen te schoffelen in die 
onafzienbare velden. Kijk, dan ga 
je denken: ‘dit is een ingreep van 
Jacobus.’ Het is heel gek, maar 

op de momenten dat je denkt: 
‘wat moet ik nu weer?’ komt er 
altijd weer een oplossing.
In Midden-Frankrijk word ik bij 
een bosmeertje door een echt-
paar aangesproken met de vraag 
of ik ook koffie wil. Nou graag, 
natuurlijk. Het blijkt een Engels 
echtpaar te zijn dat daar woont. 
Ik kon ook wel blijven eten want 
ik had vast wel honger! Klopte al-
weer! Het werd later en het was 
gezellig... of ik wilde blijven sla-
pen? Dat is zo’n hartelijkheid die 
je op je pelgrimsweg door Frank-
rijk kunt tegenkomen.
In Frankrijk ben je ‘iemand’ als je 
naar ‘Compostela’ loopt. Er word 
je vaak ‘Bon Route’ of ‘Bon Cou-
rage’ gewenst. Heb je ook wel 
een beetje nodig als je dag in dag 
uit 8 à 9 uren onderweg bent, met 
af en toe een rustdag.

Ontmoetingen en belevingen
De hele tocht, die meer en meer 
een manier van leven wordt, kan 
ook beschreven worden in ‘ont-
moetingen’.
Ontmoetingen met mensen, ont-
moetingen met de weg, die o zo 
lange maar telkens weer andere 
weg, ontmoetingen met dieren, 
maar vooral de ontmoeting met 
jezelf. Op dit moment (8 augus-
tus) ben ik in Zuid-Frankrijk in 
Mont de Marsan.
Ik heb nog eens bevestigd gekre-
gen dat ik over twee eigenschap-
pen beschik die mij erg van pas 
komen, namelijk geduld en een 
zeker doorzettingsvermogen.
In een pelgrimsherberg hoorde 
ik van twee mannen die zich na 
14 dagen weer door hun vrouw 
lieten ophalen omdat ze niet te-
gen het alleen zijn konden. Er 
is verschil tussen alleen zijn en 
een gevoel van eenzaamheid. 
Van dat laatste heb ik geen last 
gehad. ‘s Avonds ben je altijd ‘er-

gens’ tenzij je wild kampeert, dat 
kan ook voorkomen.

Mensen vragen wel wat je zoal 
beleefd hebt. Voor mij gaat het 
meer om belevingen dan om be-
levenissen. Veel mensen gaan 
op weg naar Compostela omdat 
ze in een beslissende levensfase 
zitten of met een probleem kam-
pen.
Fransen hebben me en paar keer 
gevraagd wat mijn probleem was! 
Alsof je daarmee zomaar te koop 
gaat lopen.
Gesprekken hierover voer je wel 
met medepelgrims. Dat kan, om-
dat je heel erg open staat voor 
andermans belevingen en zij voor 
die van jou.
Mijn grootste zorg is op dit mo-
ment om ‘het lijf’ niet te overbe-
lasten. Dat gebeurt te vaak bij 
medepelgrims. Ik ontmoette van-
daag Margriet uit Amsterdam met 
een ontstoken achillespees: te 
lange dagen gemaakt, einde van 
de tocht.
Ik ben heel benieuwd naar het 
moment dat de Pyreneeën in de 
verte opdoemen Dat moet weer 
zo’n glorieus moment zijn (10 au-
gustus!).

Tot zover een paar gedachten en 
indrukken van een zomer lang 
onderweg zijn naar het graf van 
Jacobus op het Sterrenveld in 
Santiago in Spanje.
Als ik in Thesinge terug ben en 
ik mijn snor nog heb, dan ben 
ik niet in Santiago aangekomen. 
Die snor wordt daar geofferd en 
blijft op de een of andere manier 
in Santiago. Waar en hoe? Dat 
weet ik nog niet, zoals ik zoveel 
niet weet.
Maar de camino geeft het ant-
woord wel als het zover is!

Theo Remkes

Ook dit jaar zegt de naam het weer…

Paul Magneet – Vlaams minister van Energie
P. Carrière – herstellend van burn-out
David Lopez – Spaanse wielrenner
Doede Visser – Comb. Beroepsvissers
Bob Diamond – Britse bonusbankier
Bakker Stol
Natasja den Ouden – oudheidkundige
Tuiniersbedrijf Hofman
Leon de Kogel – spits FC Utrecht
Ontruimingsbedrijf Korthuis
C. de Bruin – neonazistische zaaddonor
Jan Roest - Volvodealer

Beentjes’ Sneltransport
Fam. de Rijcke – charitatieve miljardairs
Hans Hoekman – wijkagent
Otto van der Bijl – officier van justitie
André Fliktweer – officier van justitie
Michiel Lezenberg – literair criticus
Jeroen Snel – medewerker DHL
Kaj Ramsteijn – verdediger Excelsior
Pieter Wind – hoofd beleggingen ING
A. Puister – jeugdagent Bedum
Ron Vogel – Vogelonderzoek Nederland
G.G. Tóth – arts

Irene de Vette – schrijfster Het Grote Frietboek
Rundveebedrijf Lam
Linda de Win – winnares De Slimste Mens
Bart van de Leemput – Directeur NAM
Monique Bordes – trouwambtenaar
Teus de Kok – chef-kok De Echoput
Gerard Mezenberg – vogelbeschermer
O. Grimmson – nurkse president IJsland
Transportbedrijf Rollema
Rinus Wortel – aardwetenschapper

Fredje Bouma

Onze medewerkers hebben een jaar lang ijverig zitten bijhouden welke namen en beroepen van doorgaans gewone Nederlanders, 
Vlamen of andere nationaliteiten een opmerkelijke combinatie vormen. De lijst wordt schier eindeloos.
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Droomplaatje

Anja, Mika en Willem hebben in Schildwolde hun droomplekje gevonden. (foto: Myla Uitham)

In de zomer van 1996 kwamen 
Anja Stuurman en Willem Sch-
metz vanuit de stad Groningen 
in Thesinge wonen. Dat is dit jaar 
dus vijftien jaar geleden en al die 
tijd hebben ze met plezier aan de 
Kapelstraat gewoond. “Nog nooit 
hebben wij ergens zo lang ge-
woond. Ik kom van oorsprong uit 
Den Haag en Willem uit Heerlen 
- onze zoon Mika is hier opge-
groeid”. Vanaf het begin voelde 
dit huis als een warme jas. Wel 
was er nog de droom om eens 
een woonboerderijtje met grote 
tuin en een atelier met cursus-
ruimte aan huis te vinden. Anja 
gaf in Thesinge ook thuis les in 
tekenen/schilderen en indertijd 
ook in het winkeltje “de Wingerd”. 
Tevens was zij mede-eigenaar 
van galerie en theeschenkerij 
Abbemaar en haar lessen yoga - 
Anja noemt het zelf liever ‘medita-
tief bewegen’ - werden ook goed 
bezocht. Verder deed ze graag 
mee aan “open atelier” activitei-
ten en is ze lid van Stichting Kat. 

“We hebben nu ons droomplekje 
gevonden in Schildwolde! Alles is 
in een stroomversnelling geraakt: 
ons huis was heel snel verkocht, 
vonden het nieuwe huis vlot en 
de verhuizingen van de verschil-
lende partijen sluiten naadloos bij 
elkaar aan. We zijn heel blij met 
ons woonboerderijtje dat gelegen 
is aan een landelijk boslaantje in 
een natuurgebied tussen Kolham 
en het Schildmeer dat volop in 
ontwikkeling is. Het ligt op een uit-

raar aan dit verhaal was dat de 
agent een katholiek was. Maar in 
de ogen van de CIRA (de orga-
nisatie die de aanslag geclaimd 
had) is iedereen die bij de politie 
zit fout. De katholieke politieagent 
werd dus vermoord door de ter-
reurbeweging CIRA, ook bestaan-
de uit voornamelijk katholieke 
leden. Je mag als katholiek nou 
eenmaal niet bij de protestantse 
Britse overheerser gaan werken, 
aldus de CIRA. Een bizarre situ-
atie die niks meer met geloof heeft 
te maken.
Je moet dus in Belfast soms oplet-
ten wat je zegt. Zo vroeg een Ier 
een keer waar we vandaan kwa-
men, wij zeiden leuk ‘We’re from 

Holland’. De man zijn gezicht ver-
trok wit weg en antwoordde boos 
‘ I don’t like Dutch people’. Dit 
omdat Nederland een plek heeft in 
de geschiedenis van Ierland. Het 
was namelijk onze protestantse 
‘Willem de derde’ in 1690 die de 
toenmalige katholieke koning 
James had verslagen. Sinds dat 
jaartal is Engeland protestants en 
Noord-Ierland dus ook. Dit terwijl 
er veel katholieke Ieren wonen in 
Noord-Ierland. Als we in een pro-
testantse wijk zeiden dat we uit 
Nederland kwam dan vonden de 
mensen dat juist leuk. De over-
winning die Willem de derde toen 
behaalde, wordt elk jaar gevierd 
met de bekende Oranje Marsen 

(Oranje omdat Willem de derde 
ook wel William of Orange heet), 
dit gebeurt op twaalf juli. In de 
aanloop naar deze ‘feestdag’ voor 
de protestanten lopen de emoties 
soms hoog op, zoals iedereen 
kon zien een aantal weken gele-
den op het nieuws. Nou moeten 
we er wel bijzeggen dat de rellen 
vandaag de dag grotendeels ver-
oorzaakt worden door arme jon-
geren die geen toekomst hebben. 
Deze kleine sociale groep zorgt 
er voor dat Belfast slecht in het 
nieuws komt. Terwijl de overgrote 
meerderheid het helemaal gehad 
heeft met deze rellen. De oudere 
mensen onder de bevolking heb-
ben de Troubels van eind jaren 60 

meegemaakt en kijken hier met 
afschuw naar. 

Al met al hebben wij wel een prach-
tige tijd gehad in Belfast, we heb-
ben veel nieuwe dingen gezien en 
geleerd (zowel op school als in de 
pubs). Als je de kans krijgt om er 
op uit te gaan dan moet je die met 
beide handen aangrijpen, want 
het is echt prachtig. Wij hebben 
af en toe daarom wel eens heim-
wee naar de tijd in Belfast. Niet te 
vergeten hebben we natuurlijk ook 
al onze punten op de university 
gehaald, de uiteindelijke reden 
waarom we in Belfast waren.

Anne van Zanten en Tjeerd Drabe

Afscheidsreceptie Simon Veninga Stoomfluitje
Het nieuwe seizoen van ons 
dorpshuis begint op vrijdag-
avond 2 september om 19.30 
uur
met het afscheid van de man die 
24 jaar hét gezicht van dorpshuis 
De Leeuw was: Simon Veninga.

loper van de Hondsrug wat bete-
kent dat het zandgrond is. Vanuit 
het voorhuis kijken we naar bos 
en achter hebben we vrij uitzicht 
over de landerijen.” Zoon Mika 
gaat naar groep 8 en gaat daar 
ook weer op voetbal, hij heeft erg 
veel zin in de verhuizing. Willem 
komt eind juli thuis na een werk-
periode van ruim zes weken in 
Mexico. Hij werkt als aflos hoofd-
schipper voor baggermaatschap-
pij Boskalis en heeft ‘toevallig’ zijn 

verlof in de verhuisperiode. 

Veel geluk gewenst namens de 
G&T in jullie nieuwe woonomge-
ving en het zou kunnen dat we 
elkaar ook nog eens ontmoeten 
op een kunstmarkt waar Anja re-
gelmatig aan deelneemt. We kun-
nen via www.angelica-art.com 
en www.shimaya.nl ook op de 
hoogte blijven van de activiteiten. 

Truus Top

Tijdens een feestelijke receptie 
willen we hem graag in het zon-
netje zetten, als dank voor zijn 
enorme inzet en betrokkenheid. 
Wij nodigen je hiervoor van har-
te uit!
Wil je (of eventueel je vereni-

ging) Simon op deze avond per-
soonlijk toespreken of hem op 
een andere manier bedanken? 
Neem dan ruim van te voren 
even contact op met Janna Ha-
zeveld: telefoon 050-5414777 
of Email: chazeveld@ziggo.nl.

Te huur gevraagd:
voor een redelijk bedrag, woning 
of voorhuis van boerderij in rus-
tige omgeving. Graag omgeving 
Garmerwolde of Thesinge. Voor 
ouder echtpaar, tussen 55 en 60 
jaar. Tel. 050-3117939.
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Oud gebouw - nieuw gebruik

Een paar uurtjes bijpraten over vroeger?

Een wandeling langs...

Zaterdag 10 en zondag 11 september zijn ze er weer: de Open 
Monumentendagen. Dit jaar is het centrale thema ‘Nieuw gebruik 
- oud gebouw’. Deze titel spreekt voor zich: karakteristieke oude 
gebouwen en hun nieuwe functie, hun nieuwe betekenis of zelfs 
nieuwe omgeving. Als je er oog voor hebt of als je je even op het 
juiste spoor laat zetten, zie je dat dit ook van toepassing is op 
diverse huizen en gebouwen in Garmerwolde.

Ook zin in een paar uurtjes kletsen over het Garmerwolde van 
toen? Of wilt u een prachtig  verhaal aanhoren over Garmerwolde 
in vroeger tijden? Of bent u benieuwd naar de bijna 200 foto’s 
van Oud-Garmerwolde die de Historische commissie inmiddels 
verzameld heeft? Of wilt u ons gewoon helpen? Zo ja, kom dan 
zaterdagmiddag 10 september van 14.00 – 16.30 uur naar dorps-
huis De Leeuw. 

Een stukje van de Dorpsweg. De foto is genomen vanaf het erf van de boer-
derij ‘Koningsheert’.

Voor de Historische Commissie 
Garmerwolde vormt dit thema de 
aanleiding om de wandeling door 
1834 ook dit jaar weer uit te zet-
ten. En wel gedurende de Open 
Monumentendagen en de vrijdag 
ervoor. U herinnert zich die wan-
deling vast nog wel van vorig jaar. 
Inmiddels hebben wij over diverse 
huizen weer iets meer informatie 
verzameld, dus hier en daar be-
vatten de informatiebordjes inte-
ressante nieuwe gegevens. De 
folder waarin deze wandeling be-

We hebben de heer Koen Heide-
ma uit Slochteren bereid gevon-
den om deze middag op te luiste-
ren met een paar korte verhalen. 
Verhalen over de duistere Mid-
deleeuwen: hoe is Garmerwolde 
eigenlijk ontstaan? Waarom is het 
Damsterdiep hier zo recht en bij 
Garrelsweer zo kronkelig. Hoe 
was vroeger in deze omgeving de 
loop van de Fivel? Was Gelmer-
sma wel een borg of slechts een 
stevige boerderij? Hoe kon zo’n 
klein dorp zo’n grote kerk bou-
wen? En . . . . ?
Deze middag wordt georganiseerd 
door de Historische commissie 
van Dorpsbelangen Garmerwol-
de. Afgelopen voorjaar hebben 
we ook zo’n middag georgani-
seerd. Zeer geslaagd, kan ik wel 
stellen. Er is ons toen gevraagd 
om dit in de herfst te herhalen. En 
ruim een maand geleden vroeg 
de Feestcommissie of wij tijdens 

schreven wordt kunt u binnenkort 
vinden bij de Agrishop en verder 
ligt de folder natuurlijk op de Open 
Monumentendag zelf bij de diver-
se monumenten die Garmerwolde 
kent. En als u nu al nieuwsgierig 
bent naar deze folder: kijk eens op 
internet bij www.garmwerwolde.
net.

Namens de Historische Commis-
sie Garmerwolde,
 

Henk Vliem

de feestweek de zaterdagmiddag 
wilden invullen. Dus vandaar.
De toegang is gratis evenals de 
koffie en één borreltje. Tijdens 
de ontvangst tonen we op een 
scherm foto’s die we in de afgelo-
pen jaren verzameld hebben. 
Als u nog oude foto’s heeft: graag 
meenemen. Dat geeft direct ge-
spreksstof en misschien kunnen 
eventuele vraagtekens die u over 
een foto heeft ter plekke opgelost 
worden.

Lijkt het u wel wat? Kom dan! 
Heeft u nog vragen (of wilt u die 
zaterdag opgehaald worden)? Bel 
gerust of schiet ons op straat even 
aan.

Hillie Ramaker 5415335, Tiny 
Smit 0651496070, Bart Boos-
man 8508118, Herman Huiskes 
5416121, Maarten Strik 5491157 
en Henk Vliem 5416341.

Weekendje weg in Garmerwolde
Er worden in Garmerwolde in het weekend van vrijdag 9 t/m zon-
dag 11 september diverse activiteiten georganiseerd.
Het weekend begint op vrijdag met een vervolg op de wandeling 
door het Garmerwolde van 1834 die vorig jaar ook als onderdeel 
van de landelijke Open Monumentendagen heeft plaatsgevon-
den. ‘s Avonds wordt de expositie van FotoGroepGarmerwolde 
geopend. Zaterdag men kan bijkletsen over vroeger en daarna 
bij café Jägermeister Garmerwolde kan swingen op ouderwetse 
muziek uit de jaren 60/70. 

Zondag wordt rond het Damsterdiep de tweede editie van het 
‘Rondje Nostalgie’ gehouden. Twee jaar geleden was het Rondje 
Nostalgie al een enorme publiekstrekker en dit jaar wordt het 
nog grootser opgezet. 
En ook de Feestweekcommissie gaat in dat weekend diverse ac-
tiviteiten organiseren. 
Kortom: reserveer die dagen nu alvast in uw agenda. U kunt er 
met gemak een ‘weekendje weg in Garmerwolde’ van maken.

Henk Vliem

Foto expositie FotoGroepGarmerwolde

Rondje Nostalgie  
Garmerwolde

Op zaterdag 10 en zondag 11 
september aanstaande houdt de 
FotoGroepGarmerwolde weer 
haar jaarlijkse expositie in de his-
torische dertiende-eeuwse kerk 
van Garmerwolde. De kerk is 
beide dagen geopend van 10.00 
uur tot 18.00 uur. Cheryl Hawkins, 
Margriet de Haan, Joke de Jong, 
Katja Havenga, Janet Jansen, 
Paula Dunne, Bart Buist, Henk 
Tuinema en Auke G. Kuipers 
brengen meer dan 45 prachtige 
fotobeelden in een zeer bijzonder 
ingerichte kerkruimte.
Op vrijdag 9 september zal de 
expositie ‘s avonds om 20.00 uur 
worden geopend door de bekende 
fotograaf Hans Sas. Tijdens deze 
feestelijke opening zijn er gratis 
drankjes en hapjes te verkrijgen 
en wordt een gezellig samenzijn 
op prijs gesteld. Alle inwoners uit 

Het Rondje Nostalgie vindt plaats 
op zondag 11 september 2011, 
van 11.00 - 17.00 uur. 
Het Rondje Nostalgie Garmer-
wolde is een anderhalf kilometer 
lange rondwandeling door het 
Groninger ommeland, net buiten 
de Stad. Het is een wandeling 
vól nostalgie. Onderweg staan 
namelijk verschillende oldtimers 
(auto’s, tractoren, trucks, moto-
ren, stationaire motoren) en in het 
Damsterdiep liggen historische 

De Nachtwacht
Binnen de route van het ‘Rondje 
Nostalgie’ op zondag 11 septem-
ber a.s. zal Rederijkerskamer 
“Wester” uit Garmerwolde een 
tableau vivant uitbeelden.
Om 12.00 uur, 14.00 uur en 16.00 
uur zal op het terrein van Haven-
ga Bouw aan de Oude Rijksweg 
11 te Garmerwolde het beroemde 
schilderij ‘De Nachtwacht‘ van 
Rembrandt van Rijn uitgebeeld 
worden. Leden van de toneel-
groep met aanvulling van o.a. de 

ad hoc blazersgroep ‘De Trekpad 
Bloazers’ zullen het tableau vivant 
presenteren. Wij zijn er trots op 
dat ook de burgemeester van de 
gemeente Ten Boer, bereid is ge-
vonden in het schilderij plaats te 
nemen!
Aan de kostumering van dit Schut-
tersstuk, waarin 22 mannen, 1 
vrouw, 1 kind en 1 hond plaats 
zullen nemen, wordt momenteel 
hard gewerkt.

Garmerwolde en Thesinge wor-
den op de opening verwacht. De 
toegang tot beide evenementen is 
gratis. 

Auke G. Kuipers
Ook Garmerwolde Got Talent
Breek door in je eigen dorp! Laat 
zien wat je kunt. Alles kan en mag: 
zingen, rappen, een goocheltruc, 
moppen tappen, dansen, acroba-
tiek, optreden met je band of je 
recordpoging om in het Garmer 
Book of Records te komen... Alles 
is welkom! Sterker nog: hoe meer 
afwisseling, hoe beter. Je kunt je 
opgeven als groep of persoon. 
Voor licht, microfoon, versterking 
en een CD-speler wordt gezorgd!
De talentenshow is nu onderdeel 
van de Feestweek en is er voor 
kinderen en volwassenen. Het be-
gint vrijdag 9 september om 17.00 
uur, maar de exacte begintijd 
hangt af van het aantal deelne-

mers. Na het talentgedeelte vol-
gen er optredens van een aantal 
bands met hun roots in Garmer-
wolde.
 
Wil je meedoen? Geef je op bij 
Wim Moltmaker (wim.moltma-
ker@live.nl of bel: 06-41027569). 
Doe dit uiterlijk 7 september, om 
zeker te zijn van een podiumplek!
 
Lekker (goedkoop) eten
Het leuke is: niemand hoeft die 
avond te koken: iedereen kan tij-
dens de show voor een paar euro 
mee-eten met een eenvoudige, 
lekkere maaltijd! 

Otomoto-noord
Otomoto-noord wordt bemand 
door Klaas Anne Wietsma en Pe-
ter Wildeboer, met af en toe een 
hulp, en is sinds 2009 gevestigd in 
Ten Boer. Het eerste jaar aan de 
Bedrijvenweg 2A; dat is tegenover 
de huidige plek aan de Handels-
weg 12. Deze laatste is in de win-
ter ingericht en afgelopen januari 
in gebruik genomen. Men heeft de 
beschikking over een wasstraat 
(automatisch, keuze uit vier pro-
gramma’s), wasboxen (zelfwerk-
zaamheden) en een ruime garage 
voor zowel (bestel)auto’s als scoo-
ters en motorfietsen. En bij een re-

paratie of APK keuring krijgt men 
een leenmotor, -fiets of -auto mee. 
Beneden is een showroom voor 
motoren ingericht en boven vind 
je van alles voor de veiligheid op 
de motor, zoals helmen en vei-
ligheidspakken. Voor eventuele 
vragen of onderdelen kan men te-
recht bij de balie; evenals voor het 
maken van een afspraak voor een 
APK voor alle soorten auto’s en 
motoren, want men is niet merk-
gebonden. 
Dus wil je met een schoon voer-
tuig, APK gekeurd, of veilig ge-
kleed op de weg: denk dan aan 
Otomoto-noord. Voor info zie ad-
vertentie.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema Otomoto-noord is sinds 2009 gevestigd in Ten Boer (foto: Sieb-Klaas Iwema)

Op 18 juli zijn werklieden bezig geweest met het asfalteren van de plek 
waar voorheen een drempel zat. De drempelplek op de G.N. Schutterlaan 
in Thesinge is al jaren een probleem voor omwonenden. Hopelijk is nu het 
probleem opgelost. (foto: Joost van den Berg)

schepen. Langs de route spelen 
draaiorgels, kunnen kinderen ou-
derwets speelgoed uitproberen, 
zijn er een braderie, eet/drinkgele-
genheden en andere activiteiten, 
zoals: High Tea, Garmerwolder 
Kampioenschap Blikgooien, bra-
derie, miniatuurgarages, terras 
bij het Dorpshuis, oud-Hollands 
speelgoed, levend schilderij en 
volksdansen.
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www.rabobank.nl/noord-groningen

Rabobank. Een bank met ideeën.

Samen staan we sterk. Dat is het idee.

De Rabobank is altijd
dichtbij...
Rabobank Noord-Groningen vindt het belangrijk betrokken te zijn bij haar verenigingen

en stichtingen. Daarom sponsoren wij evenementen op het gebied van cultuur en sport

in onze regio. Samen staan we sterk. Dat is het idee. 

Bedankje
Ik wil graag iedereen bedan-
ken voor de steun die ik heb 
gekregen tijdens mijn ziekte. 
De kaarten, de bloemen en de 
belangstelling hebben mij heel 
erg ondersteund. Ik maak het 
inmiddels uitstekend. Mede 
namens mijn ouders,
 

Robin ter Veld

Al 25 jaar bij de G&T!

Het bankje

In juni 1986 trad Detta van der Molen uit Garmerwolde toe tot 
de redactie van de G&T. Al ruim 25 jaar levert zij haar bijdrage! 
Van het huidige team zit alleen Truus Top uit Thesinge er nog 
langer bij nl. vanaf februari 1983. Tijd voor een gesprekje met 
onze jubilaris.

Op een mooie zomeravond in 
augustus begeef ik mij naar de 
familie Van der Molen en wordt 
enthousiast begroet door Bijke 
en Yuri, de beide honden. Na een 
rondleiding door de achtertuin - 
met een ruime speelplaats langs 
het Garmerwolder Maar voor de 
honden (het pad naast de water-
schapssloot moet vrijgehouden 
worden) - nemen we plaats in het 
gezellig ingerichte tuinhuis.

Hoe ben je er destijds ingerold?
“Ik ben gevraagd, ik meen door 
Carel Hazeveld. Janna en Carel 
deden heel veel voor de G&T: 
Janna typte alles uit en Carel 
bemoeide zich o.a. met de adver-
teerders; hij tekende de adverten-
ties ook wel zelf.
De eerste keer ben ik op stap 
geweest met Elisabeth Schuling-
Foeken. Het was in de verkie-
zingstijd; daar hebben we toen 
samen een stuk over geschreven.
Ik kon niet typen en deed alles 
nog handgeschreven.”

Knippen en plakken
“Toen ik begon, deden we nog al-
les. Knippen en plakken … ieder-
een deed er aan mee. Dat was op 
zich wel gezellig; we deden het 
met drie of vier man, om de beurt. 

Nadat Janna alles had uitgetypt, 
ging het naar de drukker en werd 
het gezet. Daarna kwam het terug 
en moesten we het allemaal uit-
knippen, passen en meten en op 
grote vellen plakken. Het betere 
handwerk.
Het werd toen nog gedrukt bij Ro-
zenberg in de stad. Later zijn we 
naar Bedum gegaan en daarna 
kwam Ten Boer. En sinds kort zit-
ten we dus bij Maarten Strik en 
van Denderen.
Je moest de briefjes (verslagen 
e.d.) toen nog allemaal bij de 
redactieleden rondbrengen; een 
deed het in Garmerwolde en een 
in Thesinge. Nu gaat het allemaal 
via de computer.”

Waar schrijf je het liefst over?
“Interviews met de plaatselijke on-
dernemers; dan kom je wat meer 
van de achtergrond te weten. En 
dingen uitzoeken; dan kom je nog 
eens ergens achter. Als verslag-
gever weet je vrij veel; het is een 
makkelijke ingang. Het bevredigt 
je eigen nieuwsgierigheid ook.
Eigenlijk overal wel over. En ik 
kan snel schrijven, ben erfelijk be-
last; ik heb er geen moeite mee. 
Je hebt vrijheid van keuze. Na-
tuurlijk zijn er wel eens mensen, 
daar kun je niks mee: je moet elk 

Detta met haar honden Bijke en Yuri.  (foto: Margriet de Haan)

woord eruit trekken!
Het is altijd wel leuk geweest. Ik 
vind het nog steeds leuk; in prin-
cipe is het niet veel veranderd. 
Ongemerkt zijn de jaren voorbij 
gevlogen …”

Hillie Ramaker-Tepper

‘Wat prachtig weer, vindt u ook 
niet?’, vroeg het jonge chique 
echtpaar. En dat was het. Even 
later zaten ze naast me. Ze wa-
ren op de fiets vanuit Ooster-
hoogebrug. ‘U woont toch toeval-
lig niet aan de H. Ridderstraat?’, 
wilde ik weten. ‘Nee, aan de Rijks-
weg.’ ‘Oh, daar was het druk’, zei 
ik. ‘Nou bij ons valt dat mee. We 
wonen namelijk iets achteruit.’ 
Ze bleken te wonen waar eens 
het gebouw van de Vereniging 
van Vrijzinnig Hervormden was. 
Sterker nog, ze woonden in dat 
gebouw. Ze hadden er een mooi 

woonhuis van gemaakt. Vroeger 
woonde daar vlakbij iemand die 
afkomstig was uit Thesinge, ver-
telde ik. ‘We wensen u nog een 
prettige middag’, zei het echtpaar. 
Dat wenste ik ze ook. Even later 
kwam er een enorme grote trek-
ker met hoge snelheid aan. Ge-
volgd door een dorpsgenoot die 
blijkbaar dacht dat hij op het cir-
cuit van Zandvoort reed. Er wordt 
weer enorm hard gereden hoorde 
ik van iemand. Wat kunnen we 
daar toch aan doen? Misschien 
het volgende. Men neme: een 
kat, een kind, een kerk, nou ja, af-

beeldingen daarvan. Twee grote 
borden en daarop de tekst: ‘Nu is 
het nog een kat. Maar straks mis-
schien een kind! Daar moet u toch 
niet aan denken? Maar hier wel 
aan: 30 km.’
En voor de zondagsrijders: ‘Zij die 
geloven haasten zich niet!’ Men 
plaatse deze borden bij de beide 
ingangen van Thesinge. Mis-
schien helpt het. De laatste is niet 
van ondergetekende, maar van 
de apostel Paulus. En dat past 
toch mooi op zondag.
 

Jakob van der Woude
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Agenda

Colofon

Foto van de maand

Protestantse gemeente 
Garmerwolde/Thesinge

Christelijke  
Gereformeerde Kerk
Thesinge

Elke zaterdag
 » Thesinge, 15.00 - 20.00 uur:  
café De Oude School open.
Zaterdag 27 en 
zondag 28 augustus

 » Kerk Garmerwolde; 11.00 - 16.00 
uur: Expositie - schilderijen van 
Annemiek Meijer en Keramiek 
van Jeanet Schipper.
Woensdag 31 augustus

 » Garmerwolde, 19.00 uur: Jeu de 
boules NBvP, Vrouwen van Nu
Vrijdag 2 september

 » Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol-
de; vanaf 19.30 uur: afscheids-
receptie Simon Veninga
Zaterdag 3 en 
zondag 4 september

 » kerk Garmerwolde; 11.00 - 16.00 
uur: Expositie - schilderijen van 
Annemiek Meijer en

 » Keramiek van Jeanet Schipper.
Vrijdag 9 t/m 
zondag 11 september

 » Feestweek Garmerwolde.
Vrijdag 9 september
• Garmerwolde: Wandeling 

door Garmerwolde. Thema: 

Locatie diensten
 » Het kerkgebouw aan de Kerk-
straat te Thesinge wordt voorzien 
van een nieuwe dakbedekking. 
De start van de werkzaamheden 
is begin september. Naar ver-
wachting zullen deze ca. 2,5 - 3 
maand in beslag nemen. Omdat 
ook de Kloosterkerk te Thesinge 
in deze periode onder handen 
wordt genomen, worden de PKN 
diensten zoveel mogelijk in de 
Garmerwolder kerk gehouden. 
Met uitzondering van een tweetal 
gezamenlijke diensten met Ten 
Post én de startdienst.

 »
Zondag 4 september 

 » gezamenlijke dienst 
 » om 9.30 uur in Ten Post voorgan-
ger is ds. Pol uit Zuidhorn.

 » koffiedrinken na de dienst.
 »
Zondag 11 september 

 » afscheidsdienst pastoraal 
werker dhr. Wybren Epema 

 » om 9.30 uur in Garmerwolde 
voorganger is dhr. Epema uit 
Groningen.

 » m.m.v. Sanne Werkman (zang).
 »
Zondag 18 september 

 » startdienst seizoen 2011-2012
 » om 10.30 uur in Trefpunt Dienst 
rondom het thema “Liefde”, 
voorbereid door diverse werk-
groepen: liturgie-jeugd-diaconie. 
Aansluitend koffiedrinken en een 
lunch, samengesteld uit gerech-
ten die met liefde zijn bereid door 
gemeenteleden.

 »
Zondag 25 september

 » gezamenlijke dienst
 » om 9.30 uur in Ten Post voorgan-
ger is drs. Postema uit Krewerd.

 »
Zondag 2 oktober

 » dienst met viering avondmaal
 » om 9.30 uur in Garmerwolde 
voorganger is ds. Fortuin uit 
Groningen.

Zondag 28 augustus
 » 09.30 uur Ds. J. Huisman
 » 17.00 uur Ds. Reinders
Zondag 4 september 

 » 09.30 uur Ds. C.A. den Hertog
 » 14.30 uur Dienst des Woords
Zondag 11 september

 » 09.30 uur Br. L. Hilbers 
 » (startzondag)
 » 14.30 uur Ds. G. Huisman
Zondag 18 september 

 » 09.30 uur Ds. v.d.Vegt
 » 14.30 uur Ds. v.d. Vegt
Zondag 25 september 

 » 09.30 uur Ds. G. Bijkerk 
 » (heiligavondmaal)
 » 14.30 uur Ds. G. Bijkerk 
 » (dankzegging)

Eindredactie 
Garmerwolde:
Hillie Ramaker-Tepper  050 541 5335
Thesinge:
Desiree Luiken  050 302 3352
Jan Ceulen  050 311 6551
Fotograaf Garmerwolde
Margriet de Haan  050 571 9225 
Fotograaf Thesinge
Myla Uitham  050 302 3483
Penningmeester
Karel Drabe  050 541 1019
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 20 september 
voor 18.00 uur.

Bij mooi weer lekker zwemmen in het Damsterdiep. (foto: Margriet de Haan)

‘Nieuw gebruik - oud ge-
bouw’.

• Garmerwolde; vanaf 17.00 
uur: Garmerwolde Got Ta-
lent

• Kerk Garmerwolde, 20.00 
uur: Feestelijke opening 
Groepsexpositie.

• Garmerwolde; tussen 
18.00 en 20.00 uur: Opha-
len oud papier

Zaterdag 10 september
 » Café Jägermeister Garmerwol-
de; vanaf 20.00 uur: Drive-in 
disco “The Magic Five”’ met dj 
Douwe. Heerlijk ouderwetse 
muziek uit de jaren 60/70. 
Iedereen is welkom.
Zaterdag 10 en 
zondag 11 september
• Thesinge en Garmerwol-

de: Open monumenten-
dag. Thema: Oud gebouw, 
Nieuw gebruik.

• Garmerwolde: Wandeling 
door Garmerwolde. The-
ma: ‘Nieuw gebruik - oud 
gebouw’.

• Kerk Garmerwolde, 10.00 
– 18.00 uur: Groepsexpo-
sitie FGG ‘t Kon Minder’, 
entree is gratis.

Zondag 11 september
 » Damsterdiep Garmerwolde; 
van 11.00 - 17.00 uur: Rondje 
Nostalgie.
Woensdag 21 september

 » ’t Holt, Ten Post; 19.45 uur: 
modeshow Gemini bij de NBvP 
Vrouwen van Nu afd. Garmer-

wolde, Ten Boer en Ten Post
Zaterdag 24 september

 » Thesinge, vanaf 9.00 uur: 
Ophalen oud papier.
Donderdag 29 september

 » Kerkhörn, Garmerwolde; 10.00 
uur: Koffiemorgen. Iedereen is 
welkom.
Zaterdag 8 oktober 

 » Trefpunt Thesinge: Kid Harpin’ 
& the Rollers. Aanvang 21:30 
uur.


