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Maurits Wierenga (foto: Myla Uitham)
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Beetje kamperen in eigen huis
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(vervolg van pagina 1)

moet tot zijn recht komen en ik
wil het huis echt mooi maken. Er
moet wat meer lichtinval komen
en de kamer met uitzicht over de
landerijen wordt groter en lichter.
Omdat ik hier nu woon kan ik me
een beeld vormen van hoe het er
over zo’n twee jaar uit moet zien.
Ik ben van plan om een houtgestookte centrale verwarming aan

te leggen en zonnepanelen op
het dak te plaatsen. Nu ik minder
tijd met de zaak bezig ben, heb ik
meer vrije tijd. Ik verheug me er
nu al op dat ik hier kan pianospelen!’
Maurits heeft ondertussen warm
water, een douche en ook de
wasmachine is aangesloten, al-

lemaal voorzieningen die er nog
niet waren in de tijd van de eerdere bewoners. Hij kan zich nauwelijks voorstellen hoe mevrouw
Oudman hier heeft geleefd. Dat
kan hij teruglezen in het digitale
archief van de Garmer&Thesinger
Express waarin meerdere artikelen over haar te vinden zijn.
Het huis wordt met gaskachels

verwarmd en Maurits voorkomt
zoveel mogelijk tocht en lekkage.
De winterperiode zal hij moeten
trotseren om straks in de zomer,
en in de toekomst als de verbouwing klaar is, te genieten van dit
‘daalderse plekje’.
Truus Top

‘We hopen nog lang in Thesinge
te blijven wonen’
Klaasjan, Miranda en Maureen Bats verhuisden van
Garmerwolde naar Thesinge. Dit jaar vieren ze voor
de tweede keer kerst in Thesinge.
Klaasjan en Miranda zijn geboren
en getogen in de stad. Het huis
aan de Dorpsweg 29 in Garmerwolde kochten ze van een broer
van Miranda’s moeder. ‘Het beviel ons prima in Garmerwolde’,
vertelt Miranda. Als jong stel was
het hun eerste huis samen. ‘In het
begin was ons leven nog anders.
We werkten allebei volledig en
knapten het huis langzamerhand
op.’ Klaasjan voetbalde bij GEO
waar zijn vader Henk Bats trainer
was. Toen Maureen geboren werd
en later naar school ging werd Miranda penningmeester op school.
Eigenlijk waren er niet direct plannen om te verhuizen. Sterker nog:
ze hadden plannen om het huis
aan de Dorpsweg uit te breiden.
‘We hadden best een band met
het huis’, vertelt Miranda. ‘Het
was ons eerste huis, we trouwden
er en Maureen werd er geboren.’
Toen het huis aan de Bakkerstraat
in Thesinge te koop kwam te
staan, besloten ze toch eens te
gaan kijken en ze werden meteen verliefd. De indeling, de tuin
en het uitzicht achter het huis: ze
zagen het helemaal zitten.
Naar Thesinge
Tijdens de verbouwing woonden
ze niet in de Bakkerstraat. Ze
trokken pas in het huis toen het
helemaal klaar was. Een hectische tijd, maar het was ook wel
luxe om niet in de troep te wonen.
Alleen de bijkeuken en de tuin zijn
ze nog van plan aan te pakken.
Thesinge was voordat ze verhuisden geen onbekend dorp. Ze kwamen vaak op bezoek bij Klaasjans
vader Henk en Dora. Daarnaast
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hielp Miranda op drukke avonden Dora mee in café Molenzicht.
Door het voetballen bij GEO kenden ze al een aantal Thesingers
uit het elftal van Klaasjan.
Maureen zat in groep 1 en 2 in
Garmerwolde op school. In groep
3 zou zij de enige leerlinge zijn en
zou dus ook de leerstof van die
groep alleen aangeboden krijgen.
Dat vonden ze toch wel jammer.
Als er geen andere kinderen bij
zouden komen, voorzagen ze dat
Maureen alleen in groep 8 zou
zitten en ook alleen afscheid zou
moeten nemen van de school.
Dat vooruitzicht droeg ook bij aan
de beslissing om naar Thesinge
te verhuizen. Ze wonen nu in de
kern van het dorp en Maureen
heeft veel meer vriendjes gekregen en kan (ze is nu ook al wat
ouder geworden natuurlijk) gemakkelijker op straat spelen.
De tweede kerst in Thesinge
Dit jaar zullen ze voor de tweede
keer kerst in Thesinge vieren. Miranda werkt op de administratie
van Tuinland in Assen. Dat betekent niet dat het huis van binnen
in een Tuinlandkerstparadijs wordt
veranderd, maar een kerstboom
hebben ze wel. Klaasjan heeft
zelf kerstinkopen gedaan. ‘Ik hou
mijn hart vast’, zegt Miranda. ‘Hij
heeft kerstverlichting gekocht in
verschillende kleuren en daarmee
wil hij de buitenkant van het huis
gaan versieren. Ik zal wel zien
hoe hij het huis gaat verlichten.’
Kerst vieren ze in familiekring.
Oudjaar vieren ze eerst bij opa
en oma (Henk en Dora), daarna
met hun Thesingse vrienden en

Miranda en Maureen (foto: Myla Uitham)

kennissen en zolang Maureen het
volhoudt ook nog in het Trefpunt.
Miranda hoopt op vorst tijdens de
kerstvakantie, want de ijsbaan
aan de rand van Thesinge vindt
ze reuze gezellig.
Ze voelen zich helemaal thuis.
Klaasjan voetbalt nog steeds bij
GEO, net als dochter Maureen en

hij is leider van de F-jes geworden. Ze hebben in Thesinge veel
vrienden en kennissen gekregen.
‘Ik hoef hier niet meer weg’, zegt
Miranda. ‘We hopen nog lang in
Thesinge te blijven wonen.’
Irene Plaatsman

Dit artikel is op verzoek van de geïnterviewden verwijderd uit deze digitale versie.
Zie de 'papieren' krant voor de oorspronkelijke inhoud.
De redactie
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Van het ene naar het andere uiteinde van het dorp
In het verleden is er vaak onduidelijkheid geweest over de woonplaats van de bewoners van de
boerderij van Goense aan de Lageweg. Tot duidelijk werd dat de grens tussen Garmerwolde en
Thesinge heel natuurlijk door het Kardingermaar veroorzaakt wordt. De huidige bewoners van de
boerderij, Gert Groothoff en zijn vriendin Marjolein Huisman, vertrekken volgend voorjaar naar
hun pas gekochte huis aan het andere uiteinde van het dorp Thesinge.

Gert Groothoff en Marjolein Huisman (foto: Myla Uitham)

Zij hebben ruim een maand geleden de start gemaakt met een
grootscheepse verbouwing aan
de Molenweg 29. Gert woont al elf
jaar in de boerderij van Goense,
nadat de familie Ypma vertrok, en
Marjolein is er sinds vier maanden
bij ingetrokken. ‘s Zomers is het
prachtig wonen op deze plek met
een geweldig uitzicht op de stad,
maar ‘s winters is het er in de
hoge grote kamers nauwelijks behaaglijk te stoken. In koude wintermaanden heeft Gert eigenlijk
alleen de kleine keuken als woonruimte in gebruik. Beiden hebben
erg veel zin in een gerieflijk huis
met moderne voorzieningen.
Klussen
Door hun beider volledige werkweken is het klussen beperkt tot
de weekenden en avonduren.
Gert: ‘We hebben alle tijd, want
we kunnen de boerderij aanhouden tot het hier helemaal af is. En
nu we de boel toch op de kop hebben staan en ‘t rustig aan doen,
kom je wel steeds meer dingen
tegen die we het beste nu goed
aan kunnen pakken. Als je er
eenmaal woont, dan komt het er
vaak niet meer van! Vandaar dat
we de badkamer volledig vernieuwen en alle vloeren en wanden
4

aanpakken. En we hebben het
balkenplafond weer tevoorschijn
gehaald. We willen alles mooi
strak hebben en dus hebben we
veel schroten en gipsplaten weggehaald en dan loop je natuurlijk
in zo’n oud huis tegen heel veel
lapwerk aan. Als we binnen klaar
zijn dan verhuizen we en gaan we
de tuin inrichten. Dan willen we de
enorme keien die naast de oprit
staan ook weghalen.’ Gert maakt
van de gelegenheid gebruik: ‘Als
er iemand is die hier belangstelling voor heeft: ze zijn gratis af te
halen!’
Huis in een dorp
Gert is geboren in Groningen en
getogen aan de Schutterlaan in
Thesinge waar zijn ouders, Eisse
en Aukje Groothoff, nu nog wonen. Zijn tweelingzus Anneke
woont in Bedum, net als zijn oudere broer Henk. De oudste broer
Nico woont ook aan de Lageweg
maar dan in het eerste huis van
Garmerwolde. De grote garage is
voor Gert een belangrijk voordeel
aan dit huis. Hij houdt van knutselen en onderhoudswerk aan machines en motoren. Ook houdt hij
van motorrijden, net als de vorige
bewoners, Martin en Frederika
Woltman. Die zijn met hun doch-

ter Esther verhuisd naar Hellum
waar ze nu heel landelijk wonen
met voldoende ruimte voor het
paard van Esther. Marjolein vindt
de plek om te wonen prachtig. Als
stadsmens is ze tevreden over de
afstand naar de stad en zij heeft
altijd gedroomd van een huis op
het platteland. De ruimte rondom
het huis en het mooie uitzicht waren voor haar doorslaggevend.
Dat er aan het huis nog veel moet
gebeuren vindt zij een kans om
het helemaal naar eigen smaak in
te richten. Ook voelt ze zich in het
dorp heel welkom. ‘Er hangt een
warme sfeer en de mensen zijn
heel belangstellend.’

Werk
Marjolein: ‘Ik werk bij communicatiebureau Open aan de Noorderhaven in de stad. Dat is een klein
bedrijf met acht werknemers waar
we o.a. visitekaartjes, logo’s en
huisstijlen ontwerpen. We hebben
bijvoorbeeld de huisstijl voor het
onlangs vernieuwde Drents Museum gemaakt.’ Marjolein houdt
zich binnen dit creatieve bedrijf
voornamelijk bezig met planning
en werkverdeling. ‘Het is een
voordeel dat het kantoor in de binnenstad zit. Met collega’s tussen
de middag even door de stad lopen vind ik erg leuk! Het was voor
ons niet per se noodzakelijk om
in Thesinge te wonen, maar nu
de kans zich voordoet zijn we er
wel blij mee. Tenslotte heeft Gert
hier familie en vrienden wonen en
kent hij heel veel mensen in het
dorp. Gert: ‘De afstand naar mijn
werk is ook heel gunstig. Ik werk
bij Integron in de aandrijftechniek,
waarin ik voornamelijk hydrauliek
doe. Het bedrijf zit aan de Duinkerkenstraat in Groningen. Ik doe
onderhoudswerk aan machines
in onze werkplaats en ben de
helft van de werkweek op karwei
om mankementen aan machines
op te sporen en te verhelpen. Je
komt in allerlei bedrijven en fabrieken, van luier- tot dropfabriek,
en overal waar gewerkt wordt met
industriële technieken. Dat gevarieerde in het werk bevalt mij
goed.’
Op de stormachtige avond van
mijn afspraak voor een gesprek
staat de werkbus van Gert op de
oprit aan de Molenweg waarvoor
hij ook op deze locatie gelukkig
genoeg parkeerruimte heeft. Ik
ben benieuwd hoe lang deze verbouwing nog gaat duren. Gert en
Marjolein zijn heel realistisch en
maken geen strakke planning.
Volgend jaar…
Truus Top

Dick Heslinga versiert de kerstboom voor de Agrishop in Garmerwolde
(foto: Andries Hof)

De Hildebrandstraat

van Oud ……
(foto: Margriet de Haan)

….. naar Nieuw
(foto: Margriet de Haan)

Kinderen maken versieringen voor de kerstboom
Nieuw initiatief Dorpsbelangen Thesinge
Op zaterdagmiddag 10 december werd de kerstboom in Thesinge geplaatst door een vaste groep vrijwilligers en een aantal leden van de
Vereniging Dorpsbelangen. Op dezelfde tijd maakte een groep kinderen in dorpshuis Trefpunt versieringen voor de kerstboom onder leiding
van leden van Dorpsbelangen, oudere jeugd en ouders. Rond dezelfde
tijd nam Jakob van der Woude geïnteresseerde dorpsbewoners mee
voor een historische rondleiding door het dorp. In monnikspij vertelde
hij mooie verhalen over de historie van het dorp tot in de eeuw van zijn
eigen vader.
Precies om vier uur kwamen kinderen en dorpsbewoners samen om de
kerstboom te versieren. Tot ieders verrassing brandden er vuurkorven
en stond er warme chocolade melk en glühwein voor iedereen klaar bij
de kerstboom. Ook toevallige passanten verwarmden zich aan het vuur
en dronken een warm drankje mee. Heel leuk.
Irene Plaatsman

Sirkelslag 2012
In 2011 deden er duizenden jongeren en kinderen mee aan Sirkelslag. Jullie groep was daar één van. We hebben hoge verwachtingen van Sirkelslag 2012! We hopen daarom van harte dat
je dit jaar weer meedoet.
Een klein voorproefje:
• We zijn trots dat Klaas van Kruistum (dj bij 3FM en presentator
van tv-programma’s als ‘Jong’ en ‘Bestemming Onbekend’)
Sirkelslag YOUNG dit jaar presenteert!
• Sirkelslag KIDS groeit aan alle kanten. Dit jaar is er keihard
gewerkt aan een unieke DVD speciaal voor kinderen van de
bovenbouw van de basisschool.
• Er is een compleet nieuwe website voor Sirkelslag:
www.sirkelslag.nl.
De data voor komende editie is: Sirkelslag YOUNG 3 februari
2012. Meld je nu aan en zet je groep op de kaart! Dus ben je 12
t/m 16 jaar en doe je graag mee? Geef je op! Ben je 17 of ouder,
en wil je graag een groep begeleiden of jury lid zijn, geef je dan
ook op!
Hartelijke groet,Het Sirkelslagteam
Ingrid Oudman en Ina van Zanten

Mirjam Ganzeveld en Karen van den Berg hangen de door de kinderen
gemaakte versieringen in de kerstboom (foto: Myla Uitham)

Wist-u-dat...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de firma Reinders ieder jaar de kerstbomen uit Hesel in Duitsland haalt voor de dorpen in onze gemeente?
de kerstbomen op de dag dat ze opgehaald worden uit het bos
in Hesel worden gehaald?
een boom direct wordt voorzien van de naam van het dorp?
dit jaar de boom voor Ten Post onderweg uit de laadbak gevallen is?
dat een inwoner uit Ten Post de kerstboom is gaan zoeken?
en ja hoor, de boom gevonden werd?
dus ook Ten Post toch een kerstboom kreeg?
u op Oudejaarsdag én op maandag 2 januari, tussen 10.30 en
15.00 uur, uw kerstboom kunt inleveren op het Dorpsplein in Ten
Boer?
u per boom handje contantje e 1 ontvangt?
Tineke Meirink de leuke kerst-illustraties gemaakt heeft?
ze deze G&T in een echte kerstsfeer brengt?
de redactie haar daarvoor bedankt?
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Met een belletje
de lucht in…

De vier jubilarissen met hun echtgenotes (foto: Wilma Tammeling)

Blaaskapel ‘de Alpenjagers’
De Alpenjagers (een onderdeel van de muziekvereniging
‘Harmonie’ te Garmerwolde) bestaat uit een groep enthou-|
siaste muzikanten onder leiding van kapelmeester Roelf Stol.
De groep speelt voornamelijk Tsjechische volksmuziek uit de
streken Bohemen en Moravië. Daarbij wordt de muziek aangevuld met Nederlands- en Duitstalige zang.
Muzikanten in het zonnetje
Op zaterdagavond 29 oktober hadden de leden van de Alpenjagers
met partners en genodigden in Gasterij Smits te Midwolda een gezellig
samenzijn in de vorm van een bowling- en grillavond.
De avond kreeg een speciaal tintje want vier muzikanten werden gehuldigd door een afgevaardigde van de KNFM, afdeling Groningen omdat
ze al heel lang actief muzikant zijn. Het waren:
Anco Terpstra, 65 jaar muzikant en als veertienjarige begonnen bij de
muziekvereniging ‘Harmonie’ te Garmerwolde;
Ben van Doorn, 60 jaar muzikant, als negenjarige begonnen bij de muziekvereniging ‘Prinses Juliana’ te Eck en Wiel;
Eisso Nijborg, 50 jaar muzikant, als elfjarige begonnen bij de muziekvereniging ‘Voorwaarts’ te Harkstede;
Jan Hendrik Klinkhamer, 40 jaar muzikant, als tienjarige begonnen bij
muziekvereniging Annen/Eext.

Wellicht heeft u hen weleens op het terrein van de zuivering aan
het werk gezien. Lara, een wijfjes woestijnbuizerd van circa 1100
gram, en Jette, haar vaste begeleidster die als leerling werkzaam
is bij een valkeniersbedrijf. Met als doel het verjagen van vliegend
wild zoals kraaien, meeuwen en verwilderde duiven. Dit in verband met ontlasting in het water, hetgeen een negatieve invloed
op het zuiveringsproces heeft. Ook blijft het materiaal schoner en
krijg je geen kraaienkolonies. Zo zou men ook schadelijk wild van
het akkerland kunnen verjagen...
Jette en Lara komen circa drie keer daags op wisselende tijdstippen langs, de ene keer blijven ze wat langer dan de andere. De
buizerd heeft een belletje om de poot, waardoor je haar, ook als
ze bijvoorbeeld heel hoog vliegt of achter een gebouw zit, nog
door middel van het geluid kunt volgen. Haar gewicht varieert
iets: in de zomer is ze lichter en ‘s winters iets zwaarder in verband met de kou. Het eetpatroon is erg belangrijk: honger is niet
goed, dan vangt ze een vogel en reageert niet meer op het fluitje
en bij te veel eten zal ze denken: ‘Vlieg op, ik heb de maag al vol.’
De nagels en snavel zijn erg scherp! Vandaar dat Jette een dikke
handschoen aan heeft, waar Lara op kan landen en mee in de
kooi wordt gezet.
Voordat je een buizerd klaargestoomd hebt, ben je al gauw twee
jaar verder. Net als Jette trouwens, voor ze de valkenierakte
heeft. Ze loopt met Lara ongeveer een jaar stage en moet ook
verslagen schrijven (mentorentheorie) en praktische vaardigheid
laten zien. Hierna moet ze nog een jaar met een (slecht)valk in de
weer en dan nog een jaar met een havik.
Wij wensen Lara en Jette nog een hoop mooie vlieguren toe.
Groeten, Sieb-Klaas Iwema

Nieuwjaarsconcert
Op zondagmiddag 15 januari geeft blaaskapel de ‘Alpenjagers’ een
nieuwjaarsconcert in dorpshuis de Leeuw te Garmerwolde. Het concert
begint om 14.30 uur (zaal open om 14.00 uur). De entree bedraagt �
6.00 p.p. incl. 1 kop koffie/thee.
Wilma Tammeling

Een Occupy-spandoek bij de caravan van Sinterklaas. (foto: Desiree Luiken)
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Lara speurt naar foute vogels (foto: Sieb-Klaas Iwema)
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Werkgroep Duurzaam Thesinge van start
Thesinge 100 % C02 neutraal
In de Dikke van Dale staat het woord duurzaam al een tijdje opgetekend. Maatschappelijk heeft het met de komst van het onbespoten appeltje, de bio- en glasbak en het inzamelen van oud papier pas echt aan
betekenis gewonnen. Intussen heeft deze eerste generatie duurzaam
denken en doen gezelschap gekregen van onder andere de spaarlamp
en de auto met A-label.
Duurzaamheid, een thema van een enkele idealist, is heden ten dagen
een begrip wat zijn impact heeft op al ons dagelijks handelen. Toch
staan we nog maar op de drempel van de echte groene doorbraak.
In de derde generatie duurzame ontwikkelingen evolueert de A-labelbrandstofauto naar een 100% elektrisch aangedreven vehikel en zal,
als de wind waait en de zon schijnt, de energie opgewekt worden door
lokale wind- en zonnecentrales en dan rechtstreeks via de zogeheten
Smart Grid technologie naar de eindgebruiker stromen.
Ons doel
De Werkgroep Duurzaam Thesinge, tot op heden bestaande uit Geerten Eijkelenboom, Stefan Kleintjes, Marinus Vermue en Wim Anker, wil
actief in de komende ontwikkelingen participeren met als ultiem doel
Thesinge op termijn 100 % C02 neutraal te laten consumeren.
We willen dit doel bereiken door elk jaar een duurzaam idee uit te werken en te realiseren.
In de eerste werkgroepvergadering, alias brainstormmeeting, lagen al
gauw een aantal ideeën op tafel.
Ideeën: straatverlichting, isolatie en afvalstromen
De straatverlichting van Thesinge, 100 lantarenpalen, met een geschatte exploitatiewaarde over 20 jaar van e 7000,-- per stuk, kunnen we met
slimme meet- en regeltechniek een stuk efficiënter laten functioneren,
en daarmee tot 80% energie besparen.
Het isoleren van woonhuizen is nog steeds een hele effectieve manier om de gasrekening omlaag te brengen. Vaak is de investering binnen tien jaar ruimschoots terugverdiend. Met name bij oude woningen
met ongeïsoleerde funderingen op staal is nog een hele isolatieslag te
maken. De werkgroep heeft het idee om in Thesinge een isolatiepro-

Kerstnachtdiensten
Op kerstavond 24 december wordt de kerst gezamenlijk ingeluid
in zowel Thesinge als Garmerwolde. In beide dorpen heeft een
groep dorpsgenoten een kerstnachtdienst samengesteld. Sfeervolle kerstmuziek en (solo)zang mag hierbij natuurlijk niet ontbreken.
Aansluitend is er gelegenheid om elkaar een goede kerst te wensen
onder het genot van glühwein en chocolademelk. Het spreekt voor
zich dat iedereen van harte welkom is!
(foto: Sieb-Klaas Iwema)

8

gramma te introduceren waar de particuliere huizenbezitter gebruik van
kan maken. Door collectieve inkoop en inschakeling van plaatselijke en
regionale aannemers tegen bijvoorbeeld een interessant wintertarief,
hopen we dat ook in de toekomst de Thesingers er warmpjes bij kunnen
blijven zitten.
De afvalstroom die Thesinge wekelijks verlaat willen we anders gaan
beheren. Het woord afval bestaat niet meer, veel fracties in deze stroom
worden tegenwoordig gezien als waardevolle grondstoffen. De werkgroep wil de waardevolle grondstoffen lokaal gaan scheiden en op termijn komen tot een reductie van 70% van het bestaande afvalvolume.
Een eerste stap zou kunnen zijn om het oud papier in eigen beheer te
gaan inzamelen, sorteren, persen en verkopen. (Op de wereldmarkt
brengt 1000 kg oud papier soms wel e 140 op).
Verder zouden we de aanzienlijke reststroom groenafval voor een deel
ook lokaal kunnen verwerken. Bijvoorbeeld door het hout- en snoeiafval
te verbranden in een hout-cv-installatie die staat opgesteld in het Trefpunt en mogelijk ook de Til verwarmt.
Het rendement van al deze activiteiten zou kunnen terugstromen naar
een lokale spaarrekening. Met deze gelden kunnen we duurzame investeringen doen, zoals bijvoorbeeld het aanschaffen van een hout-cv
voor het Trefpunt, de Til en/of het financieel ondersteunen van de aanleg van een collectieve wind- en zonnecentrale.
Informatieavond
Heel graag willen we met de dorpsbewoners eens een avond beleggen
rondom het thema duurzaamheid. Op deze avond zal de werkgroep
een presentatie geven omtrent straatverlichting, oud papier en hout-cv
voor het Trefpunt, de Til enzovoort. De datum voor onze bijeenkomst
staat nog niet vast, maar zal ergens in januari 2012 zijn.
Indien ook u loopt met een fantastisch duurzaam idee en u zich wilt
inzetten om het te realiseren, neem dan contact met ons op:
Geerten Eijkelenboom; eijkeleb@gmail.com; Luddestraat 11.
Marinus Vermue; m.g.vermue@hotmail.nl; G.N. Schutterlaan 18.
Wim Anker; info@ankerdakvensters.nl; Bovenrijgerweg 12.
Stefan Kleintjes; stefankleintjes@borstvoeding.com; Singel 2.

Om 20.30 uur in de Kloosterkerk Thesinge
thema ‘Van donker naar licht, feest der verwachting’
met medewerking van
Muziekvereniging ‘ De Bazuin’ uit Groningen
Laura en Cynthia Buiter uit Garmerwolde
Thesinger Kerstblazers
Vereniging Dorpsbelangen Thesinge
Plaatselijke Commissie Stichting Oude Groninger Kerken
Christelijk Gereformeerde Kerk Thesinge
Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge
Na afloop glühwein en warme chocolademelk.
Om 22.00 uur in de Dorpskerk Garmerwolde
thema ‘Doorbraak in het gewone’
met medewerking van
Voorganger ds. H. Pol uit Zuidhorn
Organist Marten van Esch
Gemengd Mannenkoor Garmerwolde o.l.v. dirigent Oleg Morozov
Begeleiding koor Gerrit Wiekel, keybord
Plaatselijke Commissie Stichting Oude Groninger Kerken
Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge
Na afloop trakteert de plaatselijke commissie op glühwein en
chocolademelk.

Pedicure en
voetreflexmassage
Astrid de Leeuw
Thesinge, (050) 314 7052
Ook behandeling aan huis!
Lid van ProVoet,
de landelijke organisatie voor
voetverzorger /pedicure
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Najaarsvergadering Dorpsbelangen Garmerwolde
Op de najaarsvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde d.d. 21 november jl. bleken de mededelingen het belangrijkste
agendapunt te zijn. Enkele onderwerpen:
- In het overleg met het college van Burgemeester en Wethouders van
5 november is o.a. gesproken over het nieuwe dorpskernenbeleid
om de leefbaarheid van de dorpen te bevorderen. Een laagdrempelige manier om mensen die het moeilijk hebben te ondersteunen is
het inzetten van dorpscoaches.
- Ook de notitie ‘Milieu en duurzaamheid’ kwam aan de orde; de gemeente kiest voor zonne-energie i.p.v. windenergie.
- Aan de Grasdijkweg worden appels, peren en tuinafval in de berm
gekieperd. Dit trekt onkruiden aan die gevaarlijk zijn voor paarden!
Aangezien het gras slechts twee keer per jaar wordt geklepeld het
dringende verzoek dit afval voortaan op de juiste plek te storten!
- De gemeente kijkt drie keer per jaar naar de gaten in het onverharde
deel van de Grasdijkweg en neemt evt. maatregelen. Rij voorzichtig
en zachtjes! Op die veengrond staan de huizen te trillen!
- In de omgeving van het JOP geldt een alcoholverbod vanwege overlast door kapot glas, enz. Er wordt nog een bijeenkomst belegd met
ouders aan die kant van de rijksweg over de toekomst van het veldje.
- De communicatie van de provincie over de N360 is slecht. Voor de
gemeente en dorpsbelangen is het tracé zuidzijde Damsterdiep
geen optie! Verdubbeling van de N33 zorgt voor ontsluiting van
Appingedam en Delfzijl; hierdoor ontstaat minder druk op de N360
en kiest het College voor veiligheid en leefbaarheid.
- Er heerst onrust in Marenland over het voortbestaan van de kleine
dorpsscholen. De gemeente is voorstander van één school per dorp;
wethouder Peter Heidema gaat in overleg met de andere wethouders.
- De hydraulische paal aan de Oude Rijksweg komt terug met stoplichten (kleine lichtjes).
- De drempel bij de school is verlaagd; de klachten over trilling zijn
minimaal. Er wordt wel erg hard gereden! Dit kan alleen door mensen die de situatie goed kennen! Te zijner tijd zullen er snelheidsmetingen worden gehouden om te inventariseren waar die snelle
rijders vandaan komen.
- De Roefeldag is op 30 juni 2012.
- Een goed voorbeeld om de samenhang in de dorpen te bevorderen
is de klusdag bij de Garmerhof en het kerkhof.
RWZI
In januari/februari komt er helderheid over welke aannemer de bouw
wordt gegund. De start is in de tweede helft van 2012; daarvoor komt er

nog een voorlichtingsavond. In de tweede helft van 2013 moet het klaar
zijn. Wat betreft de inpassing van de zuivering en de bestemming van
boerderij Stoel sluiten ze aan bij het Dijkparkgebeuren. De renovatie
van de slibhal moet eind december worden opgeleverd; eind januari/
februari komt er een open dag.
Dijkpark
Afgelopen maandag was er een bewonersbijeenkomst over het Dijkpark; Herman Lubbers trekt ook de eventuele plusvoorzieningen (zie
verslag elders in deze krant).
Lezing Landschapsbeheer
Na de pauze hield mevrouw Jacqueline de Milliano, directeur van Landschapsbeheer Groningen, een interessante dialezing over het Groninger landschap en de inrichting daarvan. ‘De stichting heeft geen eigendommen, maar werkt samen met derden. We richten ons o.a. op kleine
kerkjes met kerkhoven op wierden, op houtsingels, het kleilandschap,
oude borgterreinen en monumentale boerderijen (denk aan het herstellen/uitbaggeren van boerengrachten, de aanleg van slingertuinen en
inpassing van grote landbouwschuren door beplanting). Het terugbrengen van de oude karakteristieke flora in bermen en langs watergangen
geeft meer kleur en een grotere variatie aan insecten en het dierenrijk.
Ook het herstellen van petgaten, poelen en dobben trekt extra vogels
en fauna. Verder bemoeien we ons met het aanplanten van boomgaarden en het snoeien van bomen (ieder jaar geven we snoeicursussen)
en met de realisering van dorps-ommetjes van 3 tot 10 km.’
Plannen…
‘Tien jaar geleden werd er al gewerkt aan het Dorpsomgevingsplan
Garmerwolde. Ook toen was er al sprake van een fietspad langs het
Eemskanaal en wandelpaden bij Piet van Zanten. De beplanting langs
de Dorpsweg en Geweideweg is inmiddels gerealiseerd, evenals de
aanpak van de dorpsentree (de koektrommel is weg). En een camping,
kanoroute, jachthaven, herstel molenstomp en inpassing waterzuivering werden ook toen al genoemd.
Werk samen! ‘Ons Belang’ richt zich op akkervogels; hiervoor heb je
open gebieden nodig, open akkers… geen hoge bomen, maar wel laag
struweel b.v. meidoorns.
Inrichten is één, beheer is een tweede. Zorg voor een goed fonds om
het dijkpark goed te beheren...’
Hillie Ramaker-Tepper

Theater te Water in Thesinge
Uitnodiging Verzoamelstee
Namens betrokkenen van het project ‘De Verzoamelstee’
in Thesinge wil ik bij deze alle dorpsgenoten uitnodigen
voor een informatieavond over ‘De Verzoamelstee’.
Er wordt informatie gegeven over de uitkomsten van
het onderzoek en verder worden de concrete plannen
voor de eerste helft van 2012 gepresenteerd.
U bent op 19 januari 2012 om 19.00 uur van harte
welkom in het Trefpunt.
Janna Hofstede
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Felicitas prijst zich gelukkig u dit seizoen weer de wintervoorstelling
van Theater te Water te kunnen aanbieden. Het is een echte Theater te
Water voorstelling, met goed gezongen geestige liedjes, rare scènes en
dat alles in een hoog tempo gespeeld. Een absurde voorstelling waarin
geld een hoofdrol speelt en zelfs de liefde dreigt te verzuipen in het slijk
der aarde. Waarin jacht wordt gemaakt op groot wild, groot geld en op
elkaar. Een voorstelling over een bedrijf, een ambitie en een idee; over
bouwen op drijfzand: luchtkastelen.
De geweldige recensie in het Dagblad van het Noorden sprak over ‘een
feest van een voorstelling; een troost in deze barre tijden’. Een heerlijk
avondje uit dus.
De voorstelling vindt plaats op woensdag 18 januari 2012 in het Trefpunt te Thesinge
en begint om 20.30 uur. Een kaartje kost e 12,50.
Kaarten kunt u bestellen door een e-mail te sturen naar
stichtingfelicitas@gmail.comof door contact op te nemen met Pluc
Plaatsman, G.N.Schutterlaan 19.
Telefoon 050 302 1927 | 06 1494 8438
Kijk ook op www.thesinge.com/cultuur/felicitas.
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Informatieavond Dijkpark Ten Boer
In de G&T van juli 2009 werd al eens een halve pagina
gewijd aan het plan voor een dijkpark langs het Eemskanaal.
U heeft dat artikel vast wel gelezen. Het betrof toen het
dijkgedeelte: Bronssluis – RWZI. Inmiddels zijn die
plannen concreter geworden.

Een doorsnede van het toekomstige dijklichaam begroeid met struiken. De
breedte van de voet van de dijk moet nog berekend worden en zal variëren
met de kwaliteit van de ondergrond (tekening: dhr. Dijkstra)

Over een paar jaar ligt op deze dijk misschien een riant fietspad. Met hier en
daar een bankje. Even rusten en genieten van het weidse uitzicht, terwijl u
een fietstochtje maakt van Groningen naar Woltersum? (foto: Henk Vliem)

Uit onderzoek is gebleken dat de
Eemskanaaldijk op dit moment
niet meer aan de (nieuwe, hogere) eisen voldoet. De dijk moet
daarom sterker en hoger worden.
Hoe dat precies moet gebeuren
moet nog nader uitgewerkt worden, maar in ieder geval zullen
deze werkzaamheden gevolgen
hebben voor de bewoners van het
gebied naast de dijk (noordzijde).
Ook is nu nog niet bekend wanneer een en ander precies zal
starten en wanneer het afgerond
zal zijn. Maar dat de verhoging en
versterking van de dijk er binnen
afzienbare tijd komt is zeker (acht
jaar is genoemd). De ene bewoner zal er ook meer ‘last’ van krijgen dan de andere.
Weer anderen zullen enkel met
de positieve kanten van dit project
te maken krijgen. En misschien
zijn er ook bewoners of organisaties die nu kansen zien liggen
om hun ideeën uit te voeren. De
gemeente Ten Boer heeft daarom
op maandag 14 november j.l. een
Informatieavond gehouden om
alle betrokken bewoners te informeren over de stand van zaken
betreffende het Dijkpark Ten Boer.
Het betrof dan de bewoners van
het zogenaamde ‘Studiegebied’,
ruwweg de driehoek Bronssluis
– Woltersum – Ten Boer. Helaas
is de bezorging van de uitnodigingen niet geheel vlekkeloos verlopen, dus de gemeente is van plan
om voor de gedupeerden binnenkort een aparte informatieavond
te houden.

die manier twee of drie vliegen in
één klap: geen (dure) afvoer van
baggerslib nodig, goedkope grond
om de dijk te versterken en veel
minder transportkosten.

Inventarisatie
De inleiding door burgemeester
12

André van de Nadort maakte
duidelijk dat er in feite pas een
ruw plan op tafel ligt, een zogenaamde inventarisatie. Veel zaken moeten nog verder uitgewerkt
en/of berekend worden. Ook is de
tracéstudie voor de N360 nog niet
afgerond. Wat dat betreft heeft de
gemeente onlangs aan de Provincie gemeld dat het tracé door de
Fledderbosscherpolder voor haar
onacceptabel is.
Vast staat wel dat de Eemskanaaldijk versterkt en het Damsterdiep uitgebaggerd moet worden.
Verder is de landschappelijke
inpassing van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie al een bestaand
project. En misschien kan het
fietspad op de Eemskanaaldijk,
dat nu van Groningen tot Garmerwolde loopt, verder doorgetrokken
worden. Voor het overige is het de
bedoeling van de gemeente dat
het plan aangevuld wordt met
voorstellen en ideeën van alle
bewoners. Dit worden de zogenaamde Plus-voorzieningen genoemd. U kunt hierbij denken aan
wandel- en ruiterpaden. Maar ook
een draaiorgelmuseum of een waterspeelplaats is al geopperd. Niet
dat gegarandeerd wordt dat die
initiatieven allemaal uitgevoerd
zullen worden, want een en ander
is natuurlijk afhankelijk van de financiële ruimte.
Deze financiële ruimte kan gecreëerd worden door bij de RWZI
een tijdelijk depot te maken voor
het baggerslib dat onder andere
uit het Damsterdiep komt. Na een
paar jaren kan het ingedikte slib
dan gebruikt worden om de kanaaldijk te versterken. Je slaat op

Dijklichaam
Vervolgens gaf de burgemeester
het woord aan de heer Lubbers
(de projectleider), om samen met
enkele aanwezige specialisten
dieper op het plan in te gaan. Zij
vertelden dat de dijk versterkt kan
worden door bijvoorbeeld het dijklichaam veel breder te maken of
door damwanden te slaan of door
een combinatie van maatregelen.
De versterking van de dijk is nodig omdat de ondergrond van de
huidige dijk slecht is en kwelwater
doorlaat. Als deze kwel verergert
kan dat tot gevaarlijke situaties
leiden. En zoiets is mogelijk als
bijvoorbeeld het waterpeil in het
Eemskanaal stijgt tengevolge van
langdurige regenval. Dan wordt
de waterdruk hoger en neemt de
kwel toe. Hoe breed het toekomstige dijklichaam plaatselijk zal
gaan worden moet nog berekend
worden. Eveneens moet nog uitgezocht worden op welke plaatsen de versterking door middel
van damwanden gerealiseerd zal
worden. In ieder geval zullen er
geen huizen afgebroken worden.
Verder vertelden ze dat er alleen
schoon baggerslib (kwaliteitsklasse: industrie) in het depot opgeslagen zal worden. De controle
hierop wordt door een gespecialiseerd, gecertificeerd bedrijf uitgevoerd. Desgevraagd wordt gesteld dat er geen baggerstromen
gemengd mogen worden om de

kwaliteit te verhogen. Het dijklichaam dat met deze ingedikte
slib wordt opgebouwd, wordt vervolgens afgedekt met een toplaag
van schone grond (een halve meter dik).
Na een vraag uit de zaal werd
duidelijk dat met de aanduiding
Dijkpark Ten Boer eigenlijk alleen
de versterkte Eemskanaaldijk bedoeld wordt. Ook werd na vragen
duidelijk dat, als besloten wordt
om het baggerslib te gaan gebruiken, dit opgeslagen zal worden in
een depot direct grenzend aan de
RWZI. Verder is de hoeveelheid
baggerslib ontoereikend om de
hele dijk te verbreden. Waar de
overige grond vandaan zal komen
moet nog uitgezocht worden.
Bewonersideeën en -initiatieven
Tenslotte werden de aanwezigen aangespoord om toch vooral
ideeën en initiatieven voor de
Plus-voorzieningen in te brengen.
En om zitting te nemen in de zogenaamde Bewonerswerkgroep.
Samen met de Projectgroep stelt
deze Bewonerswerkgroep het
voorlopige plan op dat komend
voorjaar in een ‘inloopbijeenkomst’ aan de betrokken bewoners gepresenteerd zal worden.
Na verwerking van het in deze bijeenkomst geleverde commentaar
gaat het definitieve plan naar de
gemeente. De verwachting is dat
de gemeente dan de komende
zomer een besluit kan nemen.
Henk Vliem

‘Dreum van veul mensen’
De jaarvergadering van ijsvereniging ‘Presto’ op donderdag
24 november was een gezellige
avond waar het een en ander ter
tafel kwam. Zoals: hoe zet je de
vereniging Presto in de schijnwerpers en vertel je wat je doet?
Men probeert dit met flyers (is inmiddels gebeurd). En: hoe kun je
eventueel priksleeën vervangen
door bijvoorbeeld diepvrieskistschuiven of rollatorduwen.
Nadat men de contributie mocht
betalen en een lootje kreeg voor
een eventueel prijsje werd er nog

gezellig gesjoeld en geklaverjast
en voor je het wist liep het richting
twaalf uur.
Men hoopt een ieder weer te
begroeten op de ijsvloer van het
Damsterdiep (in 2011 of 2012).
N.B. Wilt u ook op de hoogte
gehouden worden van de ijstoestand op het Damsterdiep en ander nieuws van de ijsvereniging?
Stuur dan een e-mail naar presto.
garmerwolde@gmail.com
Groetjes, Sieb-Klaas

(Verkleed) diepvrieskistschuiven, rollatorduwen, enz. ‘Veur houveul lu?’
(tekening: Kees Willemen)

‘Weet je ook hoe laat het is?’, vroeg mijn buurman ‘Jazeker, 20.10
uur’. ‘Waarom beginnen ze dan niet?’ ‘Ik denk dat het bestuur
zich liever niet op glad ijs wil wagen en even wacht tot iedereen
er is.’ De koffie was bruin; voor de liefhebbers was er thee.
De notulen van de jaarvergadering 2010 bleken er echter niet
te zijn. Deze waren met het hele archief ontvreemd ten huize
van de secretaris. Nadat de penningmeester haar verslag had
voorgelezen en de kascommissie ‘s morgens onder het genot
van een overheerlijk kopje koffie - ten kantore van de voorzitter - alles in den beste orde had bevonden, was het tijd voor de
bestuursverkiezing. Aftredend maar herkiesbaar waren Trieneke
Schuppert en Kor Ganzeveld. Beiden bleven in het bestuur, met
natuurlijk diverse aanwezigen die als tegenkandidaat werden ingebracht.
Na een pauze met lotenverkoop en na het activiteitenprogramma, was de rondvraag aan de orde. Er was een brief binnengekomen uit het Haagse. Nee, niet van het kabinet. De brief was
afkomstig van de heer Jaap Schuurman (kleinzoon van de toenmalige penningmeester de heer D. Siekman). Hij deed ons het
archief toekomen vanaf de oprichting in 1908 tot 1957. Het zou
te ver voeren om hier verder op in te gaan. Maar u wilt vast wel
weten waarom de eenden werden vervangen door worst. En was
de worst van slager P. Havinga lekkerder dan die van R. Boer?
Omdat de vaste worstverkoper verhinderd was kwam Miranda
Schuppert de honneurs waarnemen.
En we hoefden nog lang niet uit het ‘Scheuvelhoes’ naar hoes.
‘Ik heb jaren in het bestuur gezeten’, zei hij, ‘maar ik blijf niet
weg.’ En dat roken dan? Het viel reuze mee. Er was ventilatie
en we kregen de indruk dat er steeds minder gerookt wordt. En
nu maar hopen dat het schaatsseizoen niet in rook opgaat. Dat
de leden (218) van ijsvereniging ‘De Scheuvel’ te Thesinge vaak
hun schaatsen onder mogen binden.
P.S. Op één van de uitnodigingen - die men meestal achterlaat stond een tekening. Ik begreep er niets van. Na enig nadenken
dacht ik, dat is een scheve schaats. Deze scheve schaats stond
verdacht dichtbij (punt rondvraag) de brief uit ‘s-Gravenhage.
Had het kabinet hier toch iets mee van doen?
Jakob v.d. Woude

Wodan of Titanic
Op vrijdag 25 november was er
een quizavond bij Jägermeister,
georganiseerd door de Feestweekcommissie Garmerwolde.
Er werd met negen koppels gespeeld. Even een paar namen:
Import, Taisn Ain, Agri Team,
enz. Met zo’n drie ronden met
verschillende onderwerpen, zoals
geschiedenis (welke boot zonk
toen hij tegen een ijsberg opvoer
en in welk jaar was dat?), kinderboeken, tv, bijnamen… (wie was
Swiebertje? En wie werd bedoeld
met Wodan? - maar ook: waar
staat het veulen in de stad Groningen, wat betekent het en wie is
de maker?).

IJspraat

Lachend werden de antwoorden
opgeschreven; met nog meer lol
de fouten aangehoord en onder
luid gejuich het goede antwoord
bejubeld!
Een zeer gezellige avond die lang
doorging in café Jägermeister,
dat ook een prijsje beschikbaar
stelde.
Prettige Kerst en een goed Nieuwjaar.
Groetjes, Sieb-Klaas
Ook de jongere jeugd was aanwezig. Maar weten ze wel wie Swiebertje was?
(foto: Sieb-Klaas Iwema)
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Een flinke opsteker
Dorpshuis De Leeuw krijgt meubels van
Rabobank Noord-Groningen

Vreten op aarde
Zoals vorig jaar aangekondigd zal Fred hier nader ingaan op
Kerstmis. Niet op de dag waarop volgens de Kerk de Zaligmaker
geboren zou zijn, maar op het eetfestijn waar Kerstmis in veranderd is.

Betty Buruma en Ard Agteresch (foto: Pieter Knol)

Een flinke opsteker voor Dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde!
Dankzij een actie van Rabobank
Noord-Groningen konden de
vrijwilligers gratis een lading vol
meubilair ophalen uit de bankfilialen in Loppersum en Uithuizermeeden. Het autobusje zat tot
de nok toe vol met kasten, grote
sierplanten en een koelkast. Betty
Buruma, ambassadeur van Rabobank Noord-Groningen, kwam onlangs op bezoek in het dorpshuis
om de spullen officieel te overhandigen. Zij deed dit aan Ard
Agteresch, sinds 2008 voorzitter
van het dorpshuis. Agteresch: ‘Dit
is een hele uitkomst. Onlangs is
onze beheerder na 24 jaar trouwe
dienst met pensioen gegaan. Die
had zo zijn eigen systeem. Nu
we het dorpshuis met vrijwilligers
gaan runnen is het van belang dat
alles zo overzichtelijk mogelijk
is. Vooral die stellingkasten zijn
daarom reuze handig!’
Betty Buruma, benadrukt dat
Rabobank Noord-Groningen de
vrijwilligers op deze wijze graag
een steuntje in de rug verleent.
‘Vanwege de reorganisatie van
een aantal filialen zochten we
een nieuwe bestemming voor het
meubilair. Door het weg te geven
sponsoren we verenigingen en
stichtingen. Sponsoring hoeft dus
niet altijd in geld alhoewel Rabobank Noord-Groningen ook een
stimuleringsfonds heeft waarmee
we de leefbaarheid in de regio willen bevorderen. Goede plannen
zijn welkom!’
Betty heeft nog altijd een speciale
band met Garmerwolde. Jaren14

lang werkte ze op de bankfilialen
van Garmerwolde en Thesinge
die tot in de jaren negentig hebben bestaan. Buruma: ‘Ik heb dan
ook onlangs een abonnement op
de G&T Express genomen om
goed op de hoogte te blijven van
het nieuws ter plaatse.’
Ard Agteresch hoort het glimlachend aan. Hij ziet het helemaal
zitten met De Leeuw. ‘De omschakeling naar vrijwilligers is een hele
uitdaging, maar het loopt prima.
Het dorp voelt zich verantwoordelijk voor het eigen dorpshuis. We
hebben dan ook een belangrijke
functie voor veel mensen hier en
zitten vol met plannen. Misschien
kloppen we binnenkort nog eens
aan bij het stimuleringsfonds!’
Betty Buruma: ‘Het ís ervoor!’
Dorpshuis De Leeuw is niet het
enige dat op deze wijze gesteund
wordt. Eenentwintig verschillende
vrijwilligersorganisaties hebben
meubels gekregen, waaronder
ook de dorpshuizen van Zeerijp,
Garrelsweer, Zuidwolde, Ezinge,
Roodeschool, ‘t Zandt en Kantens. Net als bij eerdere verhuizingen werd de Vereniging Groninger Dorpen gevraagd de verdeling
van de spullen op zich te nemen.
Groninger Dorpen heeft via haar
ledenbestand, bestaande uit
dorpshuizen en verenigingen van
dorpsbelangen, goede contacten
in alle dorpen van onze provincie.
Pieter Knol
Vereniging Groninger Dorpen

Eeuwenlang is er geen aandacht
besteed aan de geboortedag van
Christus. De prille christelijke gemeenschap, die eindelijk bevrijd
was van vervolging, had behoefte
aan een feestelijke viering van de
eigen onafhankelijkheid. Rond
de Middellandse Zee had je een
aantal heidense zonnegoden die
vereerd werden op 25 december. Omdat Jezus het ‘Licht der
Wereld’ werd genoemd, besloot
Keizer Constantijn, de eerste
‘christenkeizer’, in de vierde eeuw
die dag tot christelijke feestdag
te maken: Kerstmis, Mis voor
Christus, Geboorte van Christus.
Maar wat ook hielp was dat in
het Romeinse Rijk iedereen eind
december al vrij was vanwege de
Saturnaliën, de feesten rond de
zonnewende van 21 december.
Dus kerstvakantie hadden ze al.
In de loop van de eeuwen is
Kerstmis internationaal, en ook
buiten het christendom, de meest
aansprekende feestdag van het

jaar geworden. Dankzij CocaCola kent de hele wereld sinds
1900 de Kerstman. De Germanen
vierden de winterzonnewende als
het Feest van het Licht: de dagen
begonnen na 21 december te
lengen. De versierde en verlichte
kerstboom staat nog steeds symbool voor het naderende einde
van de winterse duisternis.
Eind december moesten de voedselvoorraden van het afgelopen
jaar worden aangesproken om
rotting en bederf te voorkomen.
En omdat het toch feest was,
werd er bij het Lichtfeest door de
Germanen flink gegeten. En zie:
zo is Kerstmis vanaf het begin ook
een Eetfestijn geweest. Hoewel
dat tegenwoordig volgens sommigen belachelijke vormen heeft
aangenomen, is het in oorsprong
een kwestie van het opmaken van
oude voorraden. Want in tegenstelling tot tegenwoordig gooide
je toen geen goed eten weg.
Fredje Bouma

Oliebollenactie vv GEO
Ook dit jaar organiseert GEO samen met de oliebollenspecialisten
Guikema en Riddering de traditionele oliebollenactie. In de week
van 20 december komen jeugdleden van de vv GEO bij u aan de
deur om uw bestelling op te nemen.
Wij kunnen u aanbieden :
11 oliebollen voor
e 8,00
11 krentenbollen voor
e 8,00
4 grote appelflappen voor e 6,00
pakket van bovenstaande e 20,00
Uw bestelling wordt zaterdag 31 december bezorgd.
Als onze jeugdleden u niet thuis hebben getroffen,
dan kunt u ook telefonisch uw bestelling doorgeven.
Dat kan tot en met 28 december bij:
Jolanda Guikema 06 25 490 240 Garmerwolde
Greetje den Enting 050 541 8191 Groningen
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Colofon

Foto van de maand

Goedheilig man en goedlachse Famke Henkes (foto: Myla Uitham)

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge
Zondag 25 december
» 1e kerstdag
» om 10.00 uur in Thesinge
» voorganger is drs. van der Molen
uit Winsum
Zaterdag 31 december
» oudejaarsdag
» om 19.30 uur in Thesinge
» avondgebed door de werkgroep
liturgie

Zondag 1 januari
» nieuwjaarsdag
» om 10.30 uur in Thesinge
» voorganger is mw. ds. R. Fortuin
uit Groningen
» ontvangst met koffie vanaf
» 9.45 uur
Zondag 8 januari
» om 10.00 uur in Thesinge
» voorganger is ds. mw. Rooseboom uit Drachten

Zondag 15 januari
» viering Avondmaal
» om 10.00 uur in Garmerwolde
» voorganger is ds. Renting uit
Zuidhorn
Zondag 22 januari
» om 10.00 uur in Thesinge
» voorganger is ds. Hiemstra uit
Groningen
Zondag 29 januari
» Grunneger Dainst
» om 10.00 uur in Thesinge
» voorganger is ds. Struif uit
Oosterwolde

Agenda
Elke zaterdag
Vrijdag 6 januari
Thesinge; 15.00 - 20.00 uur: » Ten Boer; Gemeentelijk nieuwCafé De Oude School open.
jaarsfeest.
Zondag 1 januari
Kerktoren
Garmerwolde;
Vrijdag 13 januari
00.00 – 01.00 uur: KloksmeBuurhoes, Ten Boer; 14.00
ren. Wie wil kan het moment
uur: Nijjoarsveziede ANBO
van de jaarwisseling in de
gemeente Ten Boer m.m.v.
kerktoren van Garmerwolde
mondaccordeonclub ‘Dinvieren. De kerkklok wordt
dua’. Entree e 5,-; alle
geluid vanaf 23.45 uur. De
50-plussers zijn van harte
borrel, glühwein, warme chowelkom.
colademelk en haring met
Dorpshuis
De
Leeuw,
roggebrood staan klaar!
Garmerwolde; 20.00 uur:
Café Jägermeister GarmerNijjoarsveziede NBvP, Vrouwolde geopend.
wen van Nu m.m.v. de virtuKloosterkerk
Thesinge;
oze toetsenist Karl May van
00.15 – 00.45 uur: Kloksmede band ‘For ever’.
ren. U bent van harte welkom
om een slokje te komen neZaterdag 14 januari
men.
» Café Molenzicht; 20.00 uur:
Trefpunt Thesinge van 00.30
Nijjoarsveziede. Kaarten zijn
– 03.00 geopend.
verkrijgbaar op 7 januari tussen
10.00 – 12.00 uur bij Marinus Vermue, GN Schutterlaan 18.
»

•
•
•

•

•

•
•
•
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Zondag 15 januari
» Dorpshuis de Leeuw Garmerwolde; 14.30 uur: nieuwjaarsconcert
blaaskapel de ‘Alpenjagers’.
Woensdag 18 januari
» Trefpunt te Thesinge; 20.30 uur:
Theater te Water speelt ‘Luchtkastelen’.
Donderdag 19 januari
» Trefpunt Thesinge; 19.00 uur:
informatieavond over ‘De Verzoamelstee’.
Zaterdag 28 januari
» Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen oud papier.
Vrijdag 3 februari
» Sirkelslag YOUNG

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
Tjakko Tjakkes 050 549 9344
W.F. Hildebrandstraat 61
9798 PH 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 17 januari
voor 18.00 uur.

Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge
Zondag 25 december
» 1e kerstdag
» 09.30 uur Dienst des Woords
» 14.30 uur Ds. G. Huisman
Maandag 26 december
» 2e kerstdag
» 09.30 uur Br.L. Hilbers (zangdienst)
Zaterdag 31 december
» oudejaarsdag
» 19.30 uur Ds. N. Vennink
Zondag 1 januari 2012
» nieuwjaarsdag
» 10.30 uur Dienst des Woords
» 17.00 uur Ds. J.Westerink
Zondag 8 januari
» 09.30 uur Ds. M. Hofland
» 14.30 uur Ds. M. Hofland
Zondag 15 januari
» 09.30 uur Ds. J. Huisman
» 14.30 uur Dienst des Woords
Zondag 22 januari
» 09.30 uur Ds. D.J. Steensma
» 17.00 uur Ds. B . Reinders
Zondag 29 januari
» 09.30 uur St. H. Carlier
» 14.30 uur St. H. Carlier

