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We heten niet voor niets ‘Wie Wil Kan’. Achterste rij: Jacob van Zanten, Anita op den Kelder, Anne de Glee, Arjan 
Balkema, Trieneke Schuppert en Kees van Zanten. Voorste rij; Ria Stoppels, Coby van Huis en Karen van den Berg. 
(foto: Myla Uitham)

Repetitie, dinsdag 6 maart 
De spelers beginnen de repetitie 
met koffie en thee en de meeste 
hebben hun toneelkleding aan. 
Trieneke Schuppert is al als agent 
verkleed en leeft zich alvast in en 
spreekt met een zware mannen-
stem. Het komt er nu op aan want 
16 maart is de première van het 
stuk. 
Ida Oomkes is regisseuse maar 
kan deze repetitie wegens fami-
lieomstandigheden niet aanwe-
zig zijn. Zij heeft op een briefje 
instructies geschreven waarop 
staat welke scènes moeten wor-
den gerepeteerd. De emoties op 
het toneel lopen hoog op wan-
neer een pas aangenomen tuin-
man wordt vermoord. Maar na de 
scène gespeeld te hebben zijn de 
spelers niet tevreden. Dus wordt 
de scène herhaald. Daarna volgt 
een scène waarin Renger de 
Vries als inspecteur uiteindelijk 
voor de ontknoping zorgt. Anita 
op den Kelder souffleert en neemt 
deze keer ook de rol van Ida over.
Sinds de heroprichting in 1978 
zijn Ida en Kees van Zanten al 
lid van W.W.K. Ook veel van de 
andere leden zijn al jaren lid en 
nog steeds met plezier. De groep 
kent elkaar door en door en weet 
wat ze aan elkaar heeft. En ook 
al dringt de tijd, ook tijdens deze 
repetitie wordt er veel gelachen. 
Tussen het oefenen door wordt er 
van alles georganiseerd rond het 
decor, de attributen en de muziek.

Renger de Vries en toneel
Toneelspelen is zijn lust en zijn le-
ven en hij geniet er volop van. Het 

Dit jaar wilden de leden eens iets anders dan de gebruikelijke klucht in het Gronings. De keuze viel op een detective. Reden om 
vooraf aan de uitvoering een kijkje te nemen en om eens met een van de hoofdrolspelers Renger de Vries te praten. 

Toneelgroep W.W.K. speelt  
‘De onzichtbare hand’ 
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is zijn grootste hobby. De comedy 
rollen liggen hem het best. Op het 
toneel speelt hij een ander perso-
nage en spreekt hij makkelijker. 
Maar als hij als Renger ergens 
een tekst moet voorlezen dan is 
hij heel zenuwachtig en gaat het 
spreken in het openbaar veel 
moeilijker. Hij heeft dit keer een 
serieuze rol als inspecteur zoals 
in de t.v. serie Columbo. ‘We wil-
den dit jaar iets anders. Maar het 
is blokken dit keer. Ik denk in het 
Gronings en dan gaat het leren 
van een Groningse tekst vanzelf. 
Ik kan dan spelen met de tekst.’ 

Maar nu moet het in het Neder-
lands en is het echt blokken om 
alles uit het hoofd te leren. Hij 
heeft al extra veel geoefend sa-
men met Coby van Huis die als 
huishoudster ook een grote rol 
heeft. Dit keer is het voor de hele 
groep een extra uitdaging. ‘We 
hebben dit samen besloten en 
samen gaan we er dan ook voor. 
Maar het is wel spannend’ 

De première op 16 maart
‘De onzichtbare hand’ speelt in 
een groot landhuis. De aardige 
Emily Forrester (Ria Stoppels) 

hoort van de notaris (Jacob van 
Zanten) dat zij van haar tante 
niet alleen het landhuis maar ook 
andere bezittingen erft. Ze is een 
één klap multimiljonair. Maar niet 
iedereen is daar even blij mee. 
Op het toneel verschijnen ver-
schillende personages met uit-
eenlopende bedoelingen. Niets 
is meer wat het lijkt en als een 
hulp in de huishouding (Trieneke 
Schuppert) wordt vermoord, ver-
schijnt inspecteur Leduc (Renger 
de Vries) ten tonele. Als een pas 
aangenomen vakantiehulp (Anne 
de Glee) ook nog wordt vermoord 
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(vervolg van pagina 1)
lijkt iedereen verdacht. 
In de pauze wordt dan ook druk 
gespeculeerd wie de moordenaar 
is. Is het de trouwe huishoudster 
(Coby van Huis)? Of zijn het de in 
financiële problemen verkerende 
broer en zus (Karen van den 
Berg, Arjan Balkema) die de zo-
genaamd belangstellende buurt-
bewoners spelen, of misschien 
toch de brave tuinman (Kees van 
Zanten)? Maar gelukkig is er de 
inspecteur die uiteindelijk alle 
stukjes van de legpuzzel op hun 
plaats legt. Hij wordt geholpen 
door de dorpsagent (dubbelrol 
van Trieneke Schuppert). De 
zogenaamde aardige Emily blijkt Renger de Vries (foto: Myla Uitham)

niet te zijn wie zij is en heeft de 
echte Emily vermoord. De nota-
ris die als enige wist wie de erf-
genaam zou worden van de rijke 
tante was haar handlanger en 
‘onzichtbare hand’. 

Voor de groep staat nog niet vast 
wat ze volgend jaar gaan doen. 
Misschien toch weer een klucht? 
Misschien ook wel een detec-
tive of nog weer iets anders. Ida 
Oomkes is er nog niet uit. Ren-
ger staat overal voor open. ‘We 
heten niet voor niets Wie Wil 
Kan.’
 

Irene Plaatsman

Roelie Dijkema 80 jaar
Roelie Dijkema, Vrouw Diekemoa, 
Mamme, Oma of gewoon Roelie. 
Wereldberoemd in Thesinge door 
al haar activiteitenen wat ze zoal 
voor een ieder betekent (Wat is 
het mooi, dat de Roelie Dijkema 
-prijs in het leven is geroepen!). 
7 april aanstaande wordt ze 
80!!!. En nog steeds in staat o.a. 
al die einden te fietsen, Rondje 
Schildmeer geen probleem, ie-
dere nieuwe Thesinger, inclusief 
potjes, een bloemetje te brengen, 
op de planken te staan met VIOD, 
potjes klaverjassen van Reinder 
te winnen, Thomasvoar en Pieter-
nel te schrijven en met Roelf uit 
te voeren en stukjes voor G&T te 
schrijven. Kortom nog steeds een 
zeer actief en betrokken leven, 
om als familie erg trots op te zijn. 
Alle reden ook om stil te staan bij 
haar 80e verjaardag en dat wil ze 
graag met o.a. de dorpsgenoten 
in Thesinge. Daarom is er op za-
terdagmiddag 7 april van 15.00 - 
17.00 uur bij Rudy in Olle Schoul 
gelegenheid om haar te feliciteren 
(‘Den heb ik dij drokte nait ien 
hoes’). Ieder wordt uitgenodigd 
een kop koffie / thee met gebakje 
en drankje te komen nuttigen. 
Aansluitend is het café gewoon 
open. Op zondag wordt het heug-
lijk feit met de familie gevierd. 

Familie Dijkema

Jaarvergadering Vereniging van Dorpsbelangen Thesinge
Op 9 maart vond de 36e jaarvergadering plaats in café Molenzicht. Voorzitter Geerten Eijkelenboom 
richt zijn woord van welkom speciaal aan de ereleden Welly Boer, Jan Jansen en Roelie Dijkema. 
Namens de gemeente Ten Boer zijn Freek v.d. Ploeg en Lammert Stoel aangeschoven en namens 
“de Deel” dorpscoach Mieke Noorda en secretaresse Marijke v.d. Veen.

Ria Stoppels, secretaris, leest 
de notulen van 2011 voor en An-
nelies Hofstede, penningmeester, 
neemt het financieel verslag door 
waaruit blijkt dat de vereniging de 
zaken goed op orde heeft. Dit is 
ook de bevinding van de kascon-
trolecommissie: Roelie Dijkema 
en Elisabeth Tolenaar. Voor 2012 
meldt Henri Schijf zich als nieuw 
kascontrolecommissielid. 
Het jaarverslag is gemaakt door 
bestuurslid Joline Bosmans en zij 
leest dit voor. Opmerkelijk nieuws 
is dat er in de afgelopen twee jaar 

tijd vijftig nieuwe 
bewoners (vol-
wassenen en kin-
deren) te verwel-
komen waren. 
Het bestuurslid 
Yvonne v.d. Weert 
is aftredend en 
wordt middels een 
stemming met 
briefjes, er zijn 
36 goedgekeurde 
stemmen, vrijwel 
unaniem herko-
zen. Ook Marinus 
Vermue en Heina 
van Zanten blij-
ven in actie voor 
dorpsbelangen. 

* De verdeling 
van de welzijns-
subsidie is als 
volgt besloten. 
Naar de stich-
ting Felicitas, 
de Oranjever-
eniging, dansles 
voor peuters en 

kleuters en The Singers gaat elk 
€ 150. De vervanging van bordjes 
in het kader van hondenpoepbe-
strijding mag rekenen op € 210 uit 
de welzijnssubsidiepot. 
* Op het programma tot de zomer 
staan de informatieavond ‘Duur-
zaam Thesinge’, het neut’n schai-
ten op 9 april, de Taisner Rais en 
de fietstocht. In de loop van de 
maand april zal het vernieuwde 
schoolplein officeel geopend wor-
den. 
* De Roelie Dijkema Prijs wordt 
dit jaar toegekend aan Menco van 

der Berg die zich 9 jaar voor het 
dorp heeft ingezet als voorzitter 
van de Vereniging van Dorpsbe-
langen. Ook voor de Taisner Run 
heeft hij zich vanaf het begin ver-
dienstelijk gemaakt. De prijs zal 
verplaatst worden uit de tuin van 
Peter Heidema naar een plekje in 
de Luddestraat.
* Omdat brijventer Johan Mollema 
met pensioen is krijgt ‘Pieternel’ te 
weinig informatie over het wel en 
wee in ons dorp. Voorstel is om 
een ‘Digitale Brijventer’ in het le-
ven te roepen. Een oproep aan 
alle dorpsgenoten: wetenswaar-
digheden (niet anoniem) sturen 
naar www.digitalebrijventer.nl 
* In de rondvraag gaat het over de 
walkant langs het schelpenpad in 
Klunder, snelheidsmeting aan de 
Molenweg, onveilige oversteek 
voor kinderen uit Molenhorn, 
busje naar Verpleeghuis Inners-
dijk, drempels Schutterlaan en 
hondenpoep in directe buitenge-
bied van het dorp. Ook de mo-
gelijkheid om een speel/trapveld 
aan te kopen achter het Trefpunt 
en eventueel woningbouw op het 
sportveld aan de Molenweg. 

Na de vergadering houdt Lam-
mert Stoel een presentatie over 
het dorpskernenbeleid door de 
gemeente Ten Boer met als doel 
het bevorderen van de leefbaar-
heid op langere termijn. Van het 
dorp wordt inbreng verwacht. 
‘Thesinge is een dorp met veel 
kracht in het dorp zelf. Er wordt 
veel georganiseerd en er is een 
gezond verenigingsleven. Voor de 
komende 5 à 10 jaar is een leef-

baarheidsplan in ontwikkeling om 
de sociale cohesie te bevorderen. 
Maak al uw dromen en zorgen 
kenbaar via Dorpsbelangen die dit 
kan meenemen in een actieplan’, 
aldus Lammert Stoel.

In het gemeentehuis in Ten Boer 
is ‘De Deel’ gehuisvest waar drie 
dorpscoaches werken. Dorps-
coach Mieke Noorda houdt een 
presentatie over de inhoud van 
haar werk. Inwoners van de ge-
meente Ten Boer kunnen bij ‘De 
Deel’ terecht met vragen op al-
lerlei gebied. De meeste vragen 
gaan over opvoeding van kinde-
ren, werk en uitkering, diensten 
en voorzieningen. Het doel van de 
gemeente Ten Boer is een goede 
dienstverlening en samenwerking 
met haar inwoners. Mieke Noorda 
benoemt haar indruk van de men-
taliteit in het dorp Thesinge. ‘Er 
heerst een groot gevoel van ‘Noa-
berschap’ wat ook in de toekomst 
behouden moet blijven. Vanuit De 
Deel willen wij dit ook stimuleren’. 

Truus Top

De Roelie Dijkema Prijs, die dit jaar naar Menco van der 
Berg is gegaan, heeft een plekje gekregen in de Lud-
destaat. (foto: Desiree Luiken)
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Een stoere meid, op haar motor voorbereid
De Thesingse Trijn van der 
Meulen heeft haar motorrijbe-
wijs gehaald. Is dat bijzonder? 
Wel, het feit dat ze geen derti-
ger meer is (maar 58 jaar) en 
ze mettertijd steeds enthousi-
aster werd over motorrijden is 
een verhaaltje waard.

Liefde
Toen Trijn haar man Andries in 
1998 leerde kennen was deze 
al jaren en fervent motorrijder. 
Triumph was zijn merk en zijn 
machines waren destijds echte 
oldtimers. Andries was lid van een 
motorclub in Middelstum en Trijn 
ging (niet alleen vanwege de lief-
de) graag mee achterop de motor.
Ze maakten ritjes in de buurt en 
bezochten de clubdagen en toer-
tochten, en jaarlijks was – en is – 
er in september een clubweekend 
op Ameland, dan ging ook de tent 
mee. Vakantie op de motor zat er 
niet in omdat… Trijn niet zelf kon 
rijden en met zijn tweeën plus alle 
spullen op één motor, dat was wel 
erg vol.
Achterop de motor dacht Trijn 
steeds vaker: ‘ik wil dat zelf ook 
wel eens proberen, je hebt het 
dan zelf in de hand’.

Brommers
Trijn had van haar zeventiende 
tot haar tweeëntwintigste, toen 
ze nog thuis woonde in Ruischer-
brug, brommers gehad die ze be-
trok van Joop Noordhof in Zeven-
huisjes aan de Rijksweg. Ze had 
een Garelli en deed in die tijd haar 
eerste ervaring op met de gemo-
toriseerde tweewieler.
Op haar drieëntwintigste haalde 
ze haar autorijbewijs en reed ze 
voortaan op vier wielen.

Nieuwe motor
Vorig jaar kocht Andries een nieu-
we (moderne) Triumph en toen 
zei Trijn: ‘nu zou ik het zelf toch 
ook eens moeten gaan doen’. Dat 
liet Andries zich geen twee keer 
zeggen en hij regelde meteen 
een proefles bij 1-2 Ride in Ten 
Boer. Op de skeelerbaan reed 
Trijn haar eerste rondje op een 
echte motor. ‘Spannend! En erg 

Trijn van der Meulen op haar Kawasaki (foto: Andries van der Meulen)

leuk’, vond Trijn het en ze was 
om. ‘Ik begon met lessen en dat 
is tegenwoordig erg ingewikkeld: 
eerst moet je voertuigbeheersing 
leren (langzaam en snel slalom-
men, noodstop, achtjes draaien) 
en daar examen in doen, dan pas 
echt lessen en intussen de theorie 
leren, dan theorie-examen doen 
om uiteindelijk het derde “echte” 
rijexamen te doen.’

De examens
Op het eerste examen (voertuig-
beheersing) sloeg de motor af en 
ging het een beetje mis: ‘ik liet 
hem van schrik in de versnelling 
staan en hij wou geen kant meer 
op’, grinnikt Trijn. De tweede keer 
ging het goed. Daarna kon ze 
dus een keer per week gaan les-
sen in het verkeer en onderwijl 
de theorie leren. ‘Op de theorie 
kan je trouwens goed oefenen 
via het internet’, vertelt ze. Hoe-
veel lessen ze heeft gehad weet 
Trijn niet meer, maar ze kreeg er 
meer en meer schik in. ‘Wat ik erg 
fijn vond, was dat Marcel van de 

rijschool tijdens de lessen op de 
motor meereed en niet in een auto 
er achteraan. Zo heb je meer con-
tact en kan hij er ook bij gevaar 
gauw even voor schieten’.
Met het theorie-examen inmiddels 
op zak ging Trijn er 11 november 
voor. De examinator volgt in een 
auto en geeft aanwijzingen via 
een ‘oortje’. Het was erg koud, 
maar het duurde maar een half 
uurtje en het ging hartstikke goed. 
‘En toen had ik zomaar, na een 
maand of zes, mijn motorrijbe-
wijs!’, lacht Trijn. ‘En gelukkig nog 
voor de winter, anders had ik met 
gladheid en vorst moeten rijden.’

Eigen motor
Van een nichtje kon Trijn een Ka-
wasaki Vulcan overnemen. Later 
als ze groot is moet het eigenlijk 
ook een Triumph worden, maar 
eerst wil ze wat ervaring opdoen 
met deze, relatief lichte, motor-
fiets. Tot nu toe is rijden er nog 
niet van gekomen, het was ja ook 
berekoud en glad. ‘Ik kijk dus nu 
ook reikhalzend uit naar de lente’, 

zegt ze enthousiast.
De bedoeling is nu om in het voor-
jaar de nieuwe aanwinst in te rij-
den en tochtjes te maken en dan... 
jazeker, met zijn tweeën ieder op 
de eigen machine op vakantie te 
gaan. ‘We willen de groene kust-
route langs de Waddenzee gaan 
rijden, van Delfzijl om de Eems 
naar het noorden, Duitsland in. 
Tentje mee en / of zimmer frei... 
heerlijk!’, lacht Trijn.

Zin in een tochtje?
Thesingers die motor rijden en het 
leuk vinden om eens een tochtje 
te rijden met dorpsgenoten moe-
ten even opletten. In de loop van 
dit jaar of daarna willen Trijn en 
Andries dat misschien wel organi-
seren, dus wie dat een leuk idee 
vindt: neem contact met ze op of 
houd deze krant in de gaten – wie 
weet volgt er een oproep.
Maar eerst gaat Trijn lekker rijden 
en genieten van haar nieuwe mo-
tor.

Jan Ceulen

Rectificatie
In het verslag van de kaart kampioen van Thesinge heb ik iets fout ver-
meld. Onze kaartkampioen Rieks Ridder behaalde in november de zeer 
hoge score van 9115 punten en niet zoals vermeld 7115.

Roelie Dijkema

Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken voor de vele bloe-
men, kaarten en telefoontjes tijdens mijn verblijf in en bij mijn thuis-
komst uit het ziekenhuis.

Fennie Wierenga, W.F. Hildebrandstraat 14
Garmerwolde
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Motorgeweld in Garmerwolde
Het eerste weekeinde van september vorig jaar werd Garmerwolde overspoeld door motoren. Vond het gemeentebestuur van Ten Boer het wel 
goed dat er een motormeeting in Garmerwolde plaatsvond, terwijl in Amsterdam, Enschede en andere grote plaatsen dit niet werd toegestaan? 
Zoveel bikers, dat is toch vragen om overlast…?

Niets is minder waar. Zoals een 
aantal van jullie wel weten, ben 
ik vrijwel altijd op de motor te vin-
den. Woon-werkverkeer, ritjes en 
toertochten. Soms ook naar het 
buitenland. En voor de derde keer 
op rij hebben wij een toertocht uit-
gezet die in onze mooie provincie 
Groningen werd gereden.
De motorrijders die hieraan mee-
doen komen uit het hele land. Zo 
kon het gebeuren dat op vrijdag-
avond 2 september al zo’n vijftien 
motoren bij Dorpsweg nr. 26 het 
erf opreden. Deze bikers bleven 
hier en in Ten Boer overnachten, 
om zaterdagmorgen op tijd voor 
de tocht aanwezig te kunnen zijn. 
Het prachtige weer zorgde ervoor 
dat we tot in de vroege uurtjes 
buiten konden zitten. 

Op zaterdagmorgen kwamen hier 
nog zo’n twintig motoren bij, zodat 
op en rond het erf van Dorpsweg 
24/26 het een motorgeweld van 
jewelste was. Na de koffie vertrok 
de eerste groep stipt om tien uur 
(tien over tien dus). We reden 
via Thesinge en Sint Annen, Ten 
Boer, Woltersum en Wittewierum 
naar Ten Post, om daar af te bui-
gen en langs het Damsterdiep 
richting Appingedam te rijden. 

Vervolgens door Appingedam en 
Delfzijl (over de sluizen) naar de 
Zeebadweg voor een welverdiend 
kopje koffie bij het Eemshotel aan 
zee. Niet elke groep heeft deze 
koffiestop echter gehad, want 
groep 3 reed de koffiestop voorbij 
zonder het door te hebben.
Hierna reden we weer verder via 
de Kustweg in Delfzijl naar Hol-
wierde, Bierum, Spijk, Polen (ja ja) 
en vervolgens via Nooitgedacht, 
Dekkershuizen, Oosteinde en de 
Greedeweg naar Roodeschool, 
en verder via de Trekkerweg naar 
Oosternieland, Paapstil, Oldenzijl, 
Zandeweer en Doodstil richting 
Usquert. In Usquert direct over 
het spoor linksaf en via de Wad-
werderweg naar Warffum. In Warf-
fum wachtte ons bij café Spoor-
zicht aan het water een heerlijke 
lunch, in de warme zon op het ter-
ras. Wat een heerlijke toegift dat 
het zulk lekker weer was.
Ietwat verhit door de warmte 
gingen we verder richting Onder-
dendam, Winsum, Schouwerzijl, 
Roodehaan, Saaksum, Ezinge, 
Feerwerd, Schifpot, Bolshuizen, 
Brillerij (wie bedenkt zulke na-
men?) en via Aduard helemaal 
langs het water naar Nieuwbrug 
en Vierverlaten om via Hoogkerk 

bij het Leekstermeer aan te ko-
men. De temperatuur was inmid-
dels zo hoog opgelopen, dat een 
aantal bikers het meer ingegaan 
zijn om af te koelen. We hebben 
dan ook langer dan gepland op 
het terras gezeten.
Een aantal zijn vanaf het Leek-
stermeer rechtstreeks richting 
Garmerwolde teruggereden en 
twee groepen hebben de route af-
gemaakt. Dit ging via Roderwolde, 
Foxwolde, Eelde, Yde, De Punt, 
Glimmen, Haren, Waterhuizen, 
Westerbroek, Harkstede, Engel-
bert, Middelbert en Ruischerbrug. 

Bij Dorpsweg 24/26 was het een motorgeweld van jewelste.  
(foto: Willemien Foekens)

Om half zeven kwam groep 1 als 
laatste weer in Garmerwolde aan.
Thuis werden we nog verrast door 
vele luchtballonnen in allerlei ver-
schillende modellen die overvlo-
gen. Ach ja, als we iets organise-
ren doen we het goed. 
Rond half acht zijn er zo’n twintig 
bikers met een volle maag weer 
richting huis gegaan en de rest 
bleef gezellig bij ons op het terras 
naborrelen. We hadden tenslotte 
nog twee verjaardagen te vieren. 
Het weer was aangenaam genoeg 
om tot in de kleine uurtjes buiten 
te kunnen blijven zitten.

Op zondagmorgen werd er door 
de achterblijvers nog koffie met 
gebak in Garmerwolde gehaald 
en ‘s middags om een uur was het 
weer rustig in Garmerwolde. Het 
was een geslaagd weekeinde mo-
torgeweld.

Willemien Foekens

Zelf patat of snacks frituren, lekker en goedkoop. Maar wat te 
doen met het gebruikte frituurvet of de -olie? Dat vet of die olie 
kunnen nu worden ingeleverd in een speciale container. Bij voet-
balvereniging GEO in Garmerwolde staat zo’n container.

Vet voor GEO
Frituurolie en frituurvet die in de 
grijze container worden gegooid, 
komen terecht in de vuilverbran-
ding. Voor de verwerking betaalt 
de belastingbetaler. Vet en olie 
die in het riool terechtkomen, 
kosten de gemeenschap nog veel 
meer geld. Maar vet en olie die in 
een speciale vetcontainer worden 
gegooid, belasten het milieu niet. 
Ze worden bovendien gerecycled 
en verwerkt tot biodiesel. 
De gemiddelde Nederlander ge-
bruikt 4 kilo frituurvet per jaar. 
Daarvan wordt 1,4 kilo thuis ge-
bruikt, de rest in de horeca. De 
horeca zamelt al 95% van het ge-
bruikte vet in. De ‘thuisfrituurders’ 
doen dat minder. Maar stel dat er 
10.000 ton wordt ingezameld. Dat 

levert 10.000 liter biobrandstof op, 
genoeg voor 10.000 auto’s.
Frituurvet en -olie recyclen is dus 
goed voor het milieu, maar het 
is ook goed voor GEO. Want de 
voetbalvereniging krijgt geld voor 
elke volle container.

Hoe werkt het?
Is uw frituurvet of uw frituurolie 
aan vervanging toe? Laat het 
oude vet of de olie dan afkoelen 
en giet ze terug in de originele ver-
pakking of in een afsluitbare plas-
ticfles. Trouwens, ook dat plastic 
wordt gerecycled. Breng het vet/
de olie naar de container bij GEO. 
Dat kan elke eerste zaterdag van 
de maand tussen 10.00 en 12.00 
uur en op alle momenten dat het 
clubhuis geopend is. 

Wist-u-dat …
•	 op 1 april de nieuwe ate-

lierroute van Stichting KAT 
van start gaat?

•	 van april tot en met ok-
tober kunstenaars in de 
gemeente Ten Boer hun 
ateliers open stellen voor 
belangstellenden?

•	 dit jaar er op de eerste 
zondag van de maand van 
13.00 uur tot 17.00 uur in 
Garmerwolde drie ateliers 
open zijn en in Thesinge 
één. 

•	 U ook in Ten Boer en Wol-
tersum terecht kunt? 

•	 er meer informatie te vin-
den is op www.stichting-
kat.nl?

Gebruikt frituurvet, vet goed voor GEO
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Een onvergetelijke tijd
In oktober van het afgelopen jaar vertrok ik met een vriendin/stu-
diegenoot naar Cambodja om daar les te geven en onze scriptie 
te schrijven. We deden dit alles bij stichting COLT (Cambodian 
Organisation for Living and Training) in de hoofdstad Phnom 
Penh. Hoewel ik bij voorbaat al weet dat ik hier echt niet alles kan 
beschrijven, hoop ik met dit verslag toch een indruk te geven over 
mijn tijd in Zuidoost-Azië. Want indrukwekkend was het zeker!

De stichting bestaat uit een wees-
huis met een aangesloten school. 
Er wonen 28 Cambodjaanse 
kinderen tussen de 9 en 20 jaar, 
die door armoede zijn afgestaan 
aan het weeshuis of gewoonweg 
geen ouders meer hebben. Elke 
dag gaan de kinderen drie keer 
naar school: één keer naar de 
Cambodjaanse school, één keer 
krijgen ze les van vrijwilligers op 
de COLT-school en ‘s avonds 
hebben ze extra Engelse lessen 
van Cambodjaanse leerkrachten. 
Het personeel in het weeshuis is 
Cambodjaans en woont er soms 
ook intern. De meeste vrijwilligers 
geven Engels aan de kinderen, 
van ons kregen ze echter reken-
les. Dit was hard nodig, want de 
oudsten konden nog maar amper 
klokkijken. De leerkrachten van 
de avondschool op COLT heb-
ben we geobserveerd, want o ja, 
daar kwamen we eigenlijk voor: 
onderzoek doen en een scriptie 
schrijven. Onze scriptie gaat over 
de rol van de leerkracht in Cam-
bodja vergeleken met de wense-
lijke situatie in Nederland. Bijna 
elke dag zaten we te typen en de 
andere helft van de dag gaven we 
les. Soms wilde ik echt graag niet 
meer met de scriptie bezig zijn, 
maar van het land en de kinderen 
genieten en lesgeven. Dat laatste 
is echt van belang. Ik heb gezien 

hoe belangrijk het is om mensen/
kinderen scholing te bieden. Door 
de Rode Khmer is feitelijk de in-
tellectuele laag van de bevolking 
uitgemoord, leraren, monniken 
en politici. De leerkrachten die 
momenteel voor de klas staan, 
hebben vaak geen opleiding af-
gerond. En is dit wel het geval, 
dan is deze vaak niet onderwijs-
gerelateerd. Dus tja, wat kun je 
van zulke leraren verwachten? 
De leerkrachten bij COLT wilden 
graag advies van ons. Op zich 
was dit wel raar, want we voelden 
ons nog niet echt de twee Neder-
landsen die-het-hier-wel-eens-
gingen-veranderen. We hebben 
ze hiermee toch kunnen helpen 
en begeleiden. Met giften van o.a. 
de PKN Garmerwolde-Thesinge 
hebben we schoolspullen aange-
schaft voor de rekenlessen. Ook 
startten we met dit geld tekenles-
sen in de weekenden, voor de 
afwisseling en voor de fun. Want 
geloof me, er was echt niets om 
hiermee ook maar te kunnen be-
ginnen. 

Cambodja is echt een arm land, 
waar corruptie en kinderprostitutie 
nog aan de orde van de dag zijn. 
Als toerist hoef je hier in principe 
niets van te merken, maar na drie-
enhalve maand waren wij natuur-
lijk geen toeristen meer. We woon-

den in een appartementje aan de 
rand van de stad vlakbij het wees-
huis, ver weg van het toeristische. 
De enige blanken daar waren wij. 
Het verkeer is één grote chaos, 
waar wij, als echte Nederlanders 
uiteraard op de fiets, ons leven 
waagden. Naast het verkeer ver-
schilt het land nog in zoveel an-
dere dingen van Nederland. Het 
eten, de gebruiken, het geloof, 
geweldig om mee te maken. En 
dankzij de schoolvakanties en 
feestdagen in Cambodja konden 
we ook nog veel rondreizen naar 
bijvoorbeeld Thailand en Laos, 
prachtige avonturen.
De ouders van de kinderen in het 
weeshuis wonen op de vuilnisbelt 
in Phnom Penh of ergens op het 
platteland elders in Cambodja. 
In vergelijking met de stad is het 
daar nog veel erger, geen schoon 
water en soms geen elektriciteit, 
de hutjes gemaakt van afval.

Toch is Cambodja ook ontzettend 
mooi; de kust, de jungle en vooral 
de mensen. Ga voor het pure Azië 
naar Cambodja! De Cambodjanen 
hebben mijn tijd echt onvergetelijk 
gemaakt. Hun vriendelijkheid is 
onbetaalbaar, terwijl een glimlach 
toch echt niets kost.

De opleiding heb ik qua minor-
gedeelte in Cambodja afgerond, 
nu loop ik stage in Assen in een 
klas met haast alleen maar blonde 
kindjes, haha. Hoe groot kan het 
verschil zijn? De kinderen en alle 
medewerkers van COLT zitten in 
mijn hart. Wat had ik het leuk ge-
vonden om ze Nederland te laten 
zien en met ze te schaatsen! Mijn 
verhaal bij COLT voelt nog niet af, 
dus wie weet, wordt vervolgd…
Neem gerust een kijkje op: www.
colt-cambodia.org.

Annemiek Havinga

Annemiek geeft rekenles op de COLT-school.

De Popschool: tweede ronde!
Nieuwe plekken vrij, ook als je geen instrument speelt

Een paar weken geleden hebben 
de kinderen van de Popschool 
hun bandjes gepresenteerd in 
dorpshuis ‘de Leeuw’. Het was 
een groot succes en het niveau 
was aanzienlijk!
Omdat iedereen het erg leuk vond, 
is besloten met de Popschool 
Garmerwolde verder te gaan. Op 
maandag 26 maart beginnen de 
lessen weer. Die zijn ‘s middags 
voor de basisschooljeugd en aan 
het begin van de avond voor de 
middelbare schooljongeren.
Er kunnen zich nog altijd kinderen 

aanmelden. Omdat het niet echt 
nodig is dat de kinderen al een in-
strument bespelen, is de inschrij-
ving open voor iedereen vanaf 8 
jaar.
De cursus kost € 75, en voor het 
tweede en derde kind is het € 50. 
Ze krijgen 12 muzieklessen en 
aan het eind geven de bandjes 
een concert in het dorpshuis.
Voor aanmelding of vragen kun 
je mailen naar info@derijdende-
popschool.nl of bellen naar Niels 
Steenstra, telefoonnummer 06-
51621086.

Verzoamelstee Voorlichting over erven,
schenkingen en volmachten

Woensdag 4 april om 09.30 uur is 
in Trefpunt de derde informatieve 
ochtend van de Verzoamelstee. 
Deze ochtend komt notaris J. 
Hunderman van Emmius Notaris-
sen, vestiging Ten Boer, voorlich-
ting geven over erven, schenkin-
gen en volmachten.
Vroeg of laat krijgen we allemaal 
te maken met erfrecht. Wanneer u 
bij leven niets regelt bij de notaris 
ten aanzien van uw nalatenschap, 
dan wordt het erfrecht afgehan-
deld volgens de wet. Dit hoeft 
geen probleem te zijn, maar soms 
is het zuur.Het verdelen van de 
nalatenschap kan ook leiden tot 
ruzie, teleurstelling en onenigheid.

Hoe kunt u dit voorkomen?
Schenkingen en volmachten ko-
men deze ochtend ook aan bod. 
Wat zijn de mogelijkheden om 
te schenken? Hoeveel kunt u in 
2012 belastingvrij schenken aan 
kinderen en/of kleinkinderen?
Wat te doen, als u bijvoorbeeld 
door ziekte, niet meer in staat bent 
om zelf uw zaken te regelen? Uiter-
aard bent u deze morgen ook van 
harte welkom met uw eigen vragen.
Ik ontmoet u graag op woensdag 
4 april. Iedereen, jong en oud, is 
van harte welkom!

Janna Hofstede
Verzoamelsteemedewerker
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Pedicure en
voetreflexmassage

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

Astrid de Leeuw 
Thesinge, (050) 314 7052

15
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Samen zinge(n), in Thesinge

Zingen verzusterd en verbroederd (foto: Desiree Luiken)

Weer eens een grandioos idee 
dat in Thesinge gewoon omgezet 
wordt in een Aktie! Na het lopend 
diner was er nu het ‘meezingen 
in Thesinge’. Ruim 60 mensen 
kwamen zondag 18 maart op de 
aankondiging af en het was gezel-
lig druk in de volle kerk. Al ruim 
van te voren hadden we de tekst 
en de daar bij behorende link naar 
Youtube gekregen en hadden we 
ons kunnen voorbereiden. De 
voorganger, gangmaker en pianist 
Henk de Munick had dit duidelijk 
vaker gedaan. In het voorzingen 
konden de mannen van hun plaats 
naar het ‘podium’ en werd de rest 
in vieren gedeeld waardoor een 
prachtig samen zingen een inkop-

pertje was. Het ijs gebroken en uit 
volle borst zongen we in het Duits, 
Engels en Nederlands alsof het de 
gewoonste zaak was. Het mooie 
vond ik dat het Henk vaak lukte 
om aan het eind van een zin het 
thema van de volgende zin al te 
laten klinken waardoor het lef om 
door te zingen makkelijker werd. 
Een lied van Bach, ‘Jesus bleibet 
meine Freude’, waar Henk de pi-
ano verruide voor het orgel, was 
ons even te moeilijk maar door 
gewoon weer van voren af aan 
te beginnen kwam het hele lied 
tot zijn recht. Mooi om zo samen, 
met soms een valse noot maar 
ook soms een geoefende tweede 
stem, vergeten liedjes weer uit 

volle borst te zingen: De parelvis-
sers, in een rijtuigie, ik zou wel 
eens willen weten, Zuiderzee bal-
lade en ga zo maar door. Het is 
al lang bekend dat zingen verzus-

terd en verbroederd en dat was 
goed aan de ontspannen sfeer te 
merken. Dank voor deze mooie 
geslaagde middag!

Hatta Smit

Pasen in Garmerwolde …
Eieren zoeken!
Wie heeft de paashaas al gezien?
Ik niet.
Ik heb alleen de foto’s van vorig jaar nog!
Hopelijk hebben ze opnieuw héél veel eieren ver-
stopt aan de Dorpsweg bij de familie Werkman.
Jullie komen toch ook weer? Het begint maadag 
9 april om 10.00 uur. We worden vast op tijd 
wakker gemaakt....!

Neuten Schaiten
Op Tweede Paasdag, maandag 9 
april om 11.30 uur kan jong en oud 
Neuten Schaiten in dorpshuis De 
Leeuw. Inschrijven vanaf 11.00 uur.  
Kosten € 2,50.

… en Thesinge

De Trombonauts
Komisch familieconcert

Twee knotsgekke trombonisten zetten de kerk van Garmerwolde 
op stelten! Michael Eversden en David Tyler verzorgen op zon-
dagmiddag 29 april een spectaculaire show voor jong en oud.

Duet voor tuinslang en trombone
De twee beginnen met een jazzy duet en vertellen over hun beroep, 
trombonist in een symfonieorkest. Maar vooral laten ze horen én zien 
hoe de geluiden van koperblaasinstrumenten tot stand komen. De hele 
trombone-familie, van groot tot klein, komt aan bod. De twee spelen 
onder meer een ‘beroemd’ duet voor tuinslang en trombone.
De trombonisten sluiten hun optreden af met een komisch theaterstuk , 
vol muziek, dialogen en gekke geluiden. 

De Trombonauts spelen zondagmiddag 29 april om 15.00 uur in 
de kerk van Garmerwolde. De voorstelling duurt ongeveer 45 mi-
nuten. Entree: volwassenen € 5,- , kinderen € 2,50. Koffie, thee en 
frisdrank in de kerk verkrijgbaar. Reserveren kan via kerkvangar-
merwolde@gmail.com of (050)- 542 07 29.

Van de Redactie: 

terugblik op het afgelopen jaar
Deze krant is alweer het laatste 
exemplaar van jaargang 2011-
2012. Zoals u ongetwijfeld weet 
loopt het krantenjaar van de Gar-
mer & Thesinger Express van 
april tot april. Voor de redactie van 
de G & T ook een moment om de 
balans op te maken. 

Het afgelopen jaar hebben we 
financieel gezien met verlies ge-
draaid. 
We hebben besloten om zowel de 
tarieven van de abonnementen 
als die van de advertenties te ver-
hogen. Ons goedkoopste abon-
nement (betaling via een automa-

tische incasso) gaat komend jaar 
€ 12,75 kosten (dit was € 11,55).

Een andere oplossing zou ge-
weest zijn om minder ‘dikke’ 
kranten van 16 pagina’s te ma-
ken. Daar hebben we niet voor 
gekozen. We hadden vrijwel elke 
maand meer kopij dan er in een 
12-pagina-krant past. Ook de door 
u aangeleverde kopij zou dan af 
en toe in de verdrukking komen. 
En dat wilden we beslist niet.

Wij hopen dat u ook het komende 
jaar de Garmer & Thesinger Express 
weer met veel plezier zult lezen.

Op Tweede Paasdag, maadag 9 
april, is het weer tijd om gezel-
lig eieren te zoeken en noten te 
schieten!! Kinderen/jeugd t/m 
groep 6 kunnen eieren zoeken 
rond het Trefpunt en in de kom 
van het dorp. Jeugd vanaf groep 
7 en ouderen t/m 80+ kunnen 
‘neuten schaiten’. Iedereen is om 
13.30 uur welkom in het Trefpunt.

“De Soos”
De klaverjasavond in maart 
heeft de volgende uitslag opge-
leverd:
1. Theo Visser…… ............ 5022
2. Jannes Ramaker ........... 4925
3. Jan van der Molen... ...... 4810
4. Wilma Tammeling.. ........ 4809
De volgende keer is op dinsdag 
10 april, aanvang 20.00 uur.
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Zien toentje

Op zondag 18 maart vond in de Kloosterkerk de wereldpremière 
plaats van ‘Meezingen in Thesinge’, een jaarlijks terugkerend 
festijn van ongeremde zangvreugde. Tijdens de afterparty in 
café ‘De Oude School’ werd geanimeerd nagepraat, maar er wa-
ren ook vragen.

Een van de toppers op het programma van die middag was Mien toen-
tje van Ede Staal. Blijkbaar waren er al zingend bij menig deelnemer 
vragen gerezen over de daarin bezongen groenten. ‘Spinoazie’ vormde 
geen probleem, en ‘radies’ of ‘sloat’, daar kwam je ook nog wel uit. 
Maar wat te denken van ‘vrougen’, ‘tudeltoanen’, of het klapstuk van de 
veiling: ‘waikschilde bonen’? Er werden diverse verklaringen gegeven 
of verzonnen, maar over de juiste betekenis liepen de meningen uiteen. 
Fredje besloot te rade te gaan bij de nestor van de Grunneger toal: K. 
ter Laan.

‘Waikschilde bonen’, ook wel ‘waikschillen’ genoemd, zijn bonen ‘mit 
waike schil’, die dus met peul en al worden gegeten, denk bijvoorbeeld 
aan prinsessenbonen, sperziebonen of snijbonen. Het tegenovergestel-
de zijn ‘haardschilde bonen’, (dij mouten dòpt wòrren), zoals tuinbonen 
of waalske bonen. En wat zijn dan weer waalske bonen? Die liggen bij 
de Agrishop als ‘tuinbonen’ in het schap. Maar voor tuinbonen bestaan 
nog meer namen in ons gewest: grote of Roomse bonen, boerentonen 
of olwievetonen. Vroeger zei men wel dat de ‘waalze bonen opkwamen’ 
als er een teen door je kous kwam kijken.

Waar K. ter Laan niet in voorzag zijn ‘vrougen’ en ‘tudeltoanen’. Na-
vraag bij geoefende sprekers van het Grunnegers heeft geleerd dat met 
vrougen ‘vrouge eerappels’ wordt bedoeld. ‘Tudeltoanen’ schijnen alom 
bekend te zijn als afrikaantjes.

Ja, de taal is een mooi iets en sta je niet bij stil. Elkeneen heeft er mee 
te maken, en moet zorgen dat hij er ‘dieverdoatsie’ aan beleeft.

Fredje Bouma

Stoomfluitjes
Te koop gevraagd
Wie heeft er voor mij een percu-
lator koffiepot, compleet met filter 
en glaasje te koop? 
Metha Nijkamp 050-3023217.

Grote schoonmaak
Bent u door de voorjaarskriebels 
aan de grote schoonmaak begon-
nen en hebt u overtollige spullen 
die nog in goede staat zijn? Jan-
tje Ypey wil alles, behalve grote 
meubelen en grote huishoudelijke 
apparaten, graag hebben voor de 
jaarlijkse rommelmarkt ten bate 
van voetbalclub GEO. Neem con-
tact op met haar en zij regelt het 
ophalen! tel. 3021317

Te koop aangeboden
Ikea-wandkast wit (t.e.a.b.), een 

witte boekenkast, twee delen met 
ladenblok en kastjes (prijs n.o.t.k.) 
en twee hoge deuren, met draad-
glas in houten omlijsting. Hoog 
2.60 m, breed resp 93 en 92 cm. 
(prijs n.o.t.k.). 
In Garmerwolde, 050 - 542 07 29, 
wim195@hetnet.nl.

Te huur aangeboden
Gestoffeerde, zelfstandige woon-
ruimte voor één persoon in 
Garmerwolde. 
Inlichtingen: telefoon 06 – 51496070.

Mooie folkzang

Op zondag 11 maart was er een mooi concert van Linde Nijland en 
Sarah McQuaid in de kerk van Garmerwolde.
De Groningse Linde zong met zachte stem in het Engels, zowel al-
leen als met gitaar. Sarah (thans wonend in Cornwall, maar afkomstig 
uit Ierland) had een iets donkerder (harde) stem en zong ook in het 
Engels met gitaar. Ze zongen zowel alleen als samen; soms versterkt 
met geluid van Bert Ridderbos (cittern, accordeon, gitaar). Ondanks 
het verschil in stem klonk ook dat erg mooi, zeker in de fraaie kerk van 
Garmerwolde. 
Het was een mooi genotvol lang dubbelconcert, dat meer dan de moei-
te waard was.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Het was een mooi genotvol lang dubbelconcert, dat meer dan de moeite 
waard was. (foto: Sieb-Klaas Iwema)

Nog even en het schoolplein  
is klaar!
Er wordt momenteel hard ge-
werkt aan de herinrichting van 
het schoolplein van De Til in The-
singe. De bouwers zijn begonnen 
aan de achter- en rechterkant van 
de school en de werkzaamheden 
vorderen snel. Op het moment 
van schrijven is een deel van de 
riolering vervangen en de onder-
grond klaargemaakt om betegeld 
te worden of van houtsnippers te 
worden voorzien. Rechts van de 
school komen een paadje, een 
apentouw tussen twee bomen, 
een evenwichtsbalk en boom-
stammetjes om op te lopen. De 
huidige schommel maakt plaats 
voor een vogelnestschommel.
Na afronding van achter- en zij-
kant beginnen de bouwers aan de 
rest van het plein. Ze zullen ver-
schillende nieuwe speeltoestellen 
plaatsen: een waterpomp, een 
wiebelbruggetje en een schitte-
rende opvolger van het al verdwe-

nen legendarische speeltoestel 
Tarzan Jungleland. Ook komen er 
plantenbakken en bankjes. Waar 
nodig zal het plein opnieuw wor-
den betegeld. En de afbrokkelen-
de gele lijnen van de atletiekbaan 
zullen worden vervangen door 
gekleurde tegels. Voor de school, 
vlak achter de ingang van het 
plein, komen twee grote bomen 
te staan.
Het werk aan het plein duurt vier 
weken. Joyce Mollema, directeur 
van de school, verwacht dat het 
rond pasen grotendeels klaar is. 
De beplanting volgt later, evenals 
een door vrijwilligers te bouwen 
schuurtje. Joyce denkt nog na 
over een passende opening. Dan 
zullen op zijn minst de gemeente 
Ten Boer en de vele gulle spon-
soren worden bedankt, zonder 
wie het nieuwe plein er niet zou 
komen.

Edzard Krol
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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. 
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Colofon

Foto van de maand

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: Telenga Media Groningen

Kopij inleveren via:
gentexpress@hotmail.com, 
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 
16; uiterlijk dinsdag 17 april voor 
18.00 uur.

Kinderen in Garmerwolde genieten van het mooie voorjaarsweer.  
(foto: Margriet de Haan)

Agenda

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge
Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge

Elke zaterdag
 » Thesinge; 15.00 - 20.00 uur: Café 
De Oude School open.
Elke woensdag

 » Thesinge; 9.00 - 11.30 uur: 
inloopochtend in ‘t Trefpunt.
Elke eerste vrijdag van de maand

 » Garmerwolde Dorpshuis De 
Leeuw; 17.00 uur: Dorpsborrel 
(frituur staat aan).
Zaterdag 31 maart t/m 15 april

 » Thesinge Kloosterkerk; Jaarlijkse 
expositie van Marcel Duran. De 
expositie, getiteld ‘Streek en 
Stad’, is op zaterdag, zondag 
en paasmaandag geopend van 
13.00 - 17.00 uur. Zaterdag 31 
maart om 16.00 uur wordt de 
expositie feestelijk geopend door 
de schilder zelf. U bent van harte 
welkom.

Zondag 1 april 
 » Palmpasen
 » 9.30 uur in Thesinge 
 » ds. Pieterman uit Niekerk
 » koffiedrinken na de dienst 
Donderdag 5 april

 » Witte donderdag
 » Viering van het Heilig Avondmaal
 » 19.30 uur in Thesinge 
 » Ds. mw. Karelse uit Schipborg
Vrijdag 6 april

 » Goede Vrijdag
 » 19.30 uur in Thesinge
 » Liturgie commissie

Zondag 1 april
 » 9.30 uur Dienst des Woords
 » 14.30 uur Dienst des Woords
Vrijdag 6 april 

 » Goede Vrijdag
 » 19.30 uur Dienst des Woords
Zondag 8 april 

 » 1e paasdag
 » 9.30 uur Dienst des Woords
 » 14.30 uur Ds. A.C. v/d Wekken
Maandag 9 april 

 » 2e paasdag

Zondag 8 april 
 » Pasen
 » 11.00 uur in Thesinge 
 » Drs. Hoekstra uit Emmen
Zondag 15 april 

 » 9.30 uur in Garmerwolde
 » Mw. Meihuizen uit Kantens
Zondag 22 april 

 » 9.30 uur in Thesinge
 » Ds. Segger uit Uithuizen
Zondag 29 april 

 » 9.30 uur in Thesinge
 » Ds. mw. Rooseboom uit Drachten
 » koffiedrinken na de dienst

 » 9.30 uur Zangdienst
Maandag 15 april 

 » 9.30 uur Ds. D.J. Steensma
 » 17.00 uur Ds. P.J. den Hertog
Zondag 22 april

 » 9.30 uur Ds. D.J.K.G. Ruiter
 » 17.00 uur Ds. J. Westerink
Zondag 29 april 

 » zendingszondag
 » 9.30 uur Ds. G. Drayer 
 » 14.00 uur Sing-In

Woensdag 4 april 
 » Thesinge Trefpunt; 9.30 uur: 
Verzoamelstee. Voorlichting 
over erfrecht, schenkingen en 
volmachten. Iedereen is van 
harte welkom. Er zijn geen kos-
ten aan verbonden. Consump-
ties voor eigen rekening.
Zaterdag 7 april

 » Thesinge Oude School; 15.00 
– 17.00 uur: gelegenheid om 
Roelie Dijkema te feliciteren 
met haar 80e verjaardag.
Maandag 9 april, 2e paasdag, 
•	 Garmerwolde Dorpsweg; 

10.00 uur: Kinderpaasac-
tiviteit: eieren zoeken op 
het terrein van de familie 
Werkman.

•	 Garmerwolde dorpshuis 
De Leeuw; 11.30 uur: 
Neuten Schaiten voor jong 
en oud. Inschrijven vanaf 
11.00 uur. Kosten € 2,50.

•	 Thesinge Trefpunt; 13.30 
uur: Eieren zoeken en 
Neuten Schaiten voor jong 
en oud.

Vrijdag 13 en 20 april
 » Ten Boer Milieudienst; 13.00 – 
16.00 uur: inleveren snoeiafval
Zaterdag 14 april 

 » Garmerwolde Geweideweg 11; 
van 10.00 – 16.00 uur: Garage 
Sale bij Brug 10! Tafels, stoe-
len, lampen, boeken, speelgoed 
en divers kleingoed, alles voor 
kleine prijsjes! Op deze dag 
10% korting op de hele regu-
liere collectie (niet curiosa).
Vrijdag 20 april

 » Ten Boer Buurhoes; 20.00 
uur: de Toveroos uit Ooster-
broek speelt voor de ANBO 
“Eigen Aard is goud waard”; 
een kluchtig blijspel in drie 
bedrijven, geschreven door J. 
Hemmink-Kamp. Entree € 5,- 
p.p. Alle 50-plussers zijn van 
harte welkom.

Woensdag 25 april
 » Garmerwolde Dorpshuis De 
Leeuw; 19.45 uur: Lezing over 
parels, bij de Vrouwen van Nu.
Donderdag 26 april

 » Garmerwolde Kerkhörn; 10.00 
uur: Koffiemorgen. Alweer de 
laatste keer van het seizoen! 
Die komen wil, kome …
Vrijdag 27 april

 » Garmerwolde; tussen 18.00 en 
20.00 uur: Ophalen oud papier
Zaterdag 28 april

 » Thesinge; vanaf 9.00 uur: 
ophalen oud papier.
Zondag 29 april

 » Garmerwolde Kerk; 15.00 – 
15.45 uur: De Trombonauts; 
twee knotsgekke trombonisten 
zetten de kerk van Garmer-
wolde op stelten!


