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Een boortoren naast je huis; 
herinneringen aan toen

Eltje en Francien van Huis (foto: Margriet de Haan)

verwarring maar een goed ver
staander had aan een half woord 
genoeg en zoals Eltje zegt: ‘Als 
zo’n Amerikaan je een gulden geeft 
met de vraag om voor hem in het 
dorp even sigaretten te kopen en 
als je dan vervolgens het wissel
geld (70 cent) mag houden, dan 
leert dat snel.’
‘En ze reden in van die grote Ameri
kaanse sleeën’, weet hij nog, 
‘daarin mocht je dan soms ook 
mee, bijvoorbeeld even een ritje 
naar het station in Groningen om
dat er een boormonster verstuurd 
moest worden. Je voelde je de 
 koning te rijk als je in zo’n kar zat. 
En je mocht zo’n slee soms ook 
wassen. Dat verdiende pas goed: 
vijftien gulden was heel normaal.’
Eltje vervolgt enthousiast: ‘Die boor
jongens werkten dag en nacht door, 
in een vierploegendienst. Ze waren 
in de kost bij een aantal families in 
Garmerwolde en  Thesinge en los
ten elkaar ook daar af; beste 
 business. Behalve dan de bazen, 
die zaten in de stad, in hotel 
restaurant Weeva.
Dat boren gaf dus ook dag en nacht 
herrie. In het begin hoorde je die 
motoren natuurlijk wel brullen maar 
later was je eraan gewend en viel 
het weer op als ze even stil waren; 
die motoren, dat was wat.’ Zulke 
grote had hij nog nooit gezien.

Over die eerste boring gaat dit ver
haal. Ik had namelijk in het dorp al 
eens gehoord dat Eltje van Huis 
daar een prachtig verhaal over kon 
vertellen. Echt iets voor de G&T 
werd me verzekerd. Dus afgelopen 
maart, op een zaterdagochtend, 
ging ik bij Eltje en Francien op 
koffiebezoek en hoorde in geuren 
en kleuren wat er zich vroeger bij 
die eerste boring heeft afgespeeld. 
De NAM was toen op zoek naar 
olie. Maar ze vonden gas. En bijna 
was dat boren uitgelopen op een 
enorme ramp.
De herinneringen zijn nu bijna zes
tig jaar oud maar nog steeds spring
levend, zo blijkt als je Eltje ernaar 
vraagt. Hij heeft als twaalfjarige 
jongen het hele boor gebeuren en 
de bijnaramp van dicht bij mee
gemaakt. De boortoren stond name
lijk op het land van zijn vader, slechts 
een zestig meter van de boerderij 
verwijderd.

Goed voor de dorpen
‘Zo’n boorlocatie werd toen in on
geveer twee maanden opgebouwd’, 
vertelt Eltje, ‘inclusief de toren die 
met bouten en moeren uit kleine 
delen in elkaar werd gesleuteld.’
De mannen die er werkten (vrouw
en zag je in die tijd in dat beroep 
nog niet) waren bijna allen Ameri
kaan. Dat gaf soms wel wat spraak

Vanuit Thesinge fietsend richting Garmerwolde komt u circa honderd 
meter na het bordje ‘Einde bebouwde kom’ een heel interessante 
plek tegen. Rechts van u ziet u namelijk de gaslocatie liggen waar
op ooit de eerste gasput van de provincie Groningen geboord is. 
En aan de linkerkant van de weg, in de landerijen, schuin tegenover 
deze gaslocatie, heeft in vroeger tijden een steenhuis gestaan. De 
kronkelige slootjes die u daar ziet lopen zijn nog restanten van de 
oude dubbele gracht.
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Mega
‘Trouwens alles was groot en zwaar. 
Ook de vrachtwagens die materiaal 
kwamen leveren of de afgewerkte 
boorspoeling kwamen ophalen. De 
smalle weggetjes waren daar 
duidelijk niet op berekend, maar alle 
schade werd altijd weer hersteld of 
vergoed. De afgewerkte boor
spoeling werd naar een stortpunt 
(het  riool) in Groningen gebracht, 
dus met die vrachtwagens mocht ik 
ook vaak mee. Ik liep er namelijk 
elke dag wel rond. Dat kon ook ge
makkelijk want het hele boorterrein 
lag open en bloot in het weiland. 
Iedereen kon zo de locatie oplopen. 
Zo brachten mijn ouders elke 
zondag ochtend koffie naar de man
nen en ’s winters, toen het koud 
werd, ’s avonds nog een keer. 
Omgekeerd liepen de boorjongens 
naar de boerderij als ze iets nodig 
hadden. Bijvoorbeeld: tijdens de 
maanden dat ze de boortoren op
bouwden hadden ze nog geen tele
foon. Als ze voor het een of ander 
moesten bellen, dan gebeurde dat 
op de boerderij. Nu volstrekt on
voorstelbaar maar toen heel ge
woon.’

De bijna-klap
‘Dat zomaar de locatie oplopen ver
anderde wel’, zegt Eltje, ‘toen er 
iets faliekant misging bij het boren 
en de boorput plotseling gas en 
spoeling begon te spuiten. Dat gaf 
een ongelofelijke herrie en troep. 
De boerderij van Van de Borg, 
schuin aan de overkant van de 
weg, zat helemaal onder de prut. 
Mijn ouders hadden geluk dat de 
wind die dag niet op hun boerderij 
stond. En gelukkig vatte het gas 
geen vlam. Maar dat kon natuurlijk 
alsnog gebeuren, dus alle vee in de 
buurt moest uit de weilanden ge
haald worden en de bewoners van 
de dichtstbij gelegen boerderijen 
werden gevraagd om hun waarde
volle spullen uit huis te halen of om 
die spullen dicht bij de hand te 
houden (in de buurt van het raam 
van de kamer die het verst van de 
boortoren aflag), want als het mis

ging kon er een beste klap komen 
 je wist immers maar nooit.’
Omdat er gas ontsnapte moest de 
locatie vanaf toen ook bewaakt 
worden. Dat karweitje werd uitbe
steed aan de oudere dorps bewoners 
van Garmerwolde en Thesinge (de 
AOWers). En er moest snel een 
groot stevig hekwerk komen om het 
hele terrein (ongeveer één hectare 
groot). Daarmee werd smid Kampen 
uit Thesinge belast. Een beste klus: 
op een gegeven moment was het 
halve dorp en de hele roeiploeg van 
Aegir ingeschakeld. De opdracht 
werd tot volle tevredenheid van de 
NAM uitgevoerd, want al snel vol
gden er (steeds meer) vervolgop
drachten voor smid Kampen. Zo is 
Kampen (in Hoogezand) groot ge
worden in de olie, gas en offshore
industrie.
Na een week of vijf was de put weer 
onder controle. En nog weer een 
paar maanden later was de 
boorklus geklaard en werd alles 
afgebroken en afgevoerd.’ 

Het einde
Een paar jaar geleden, in het 
vroege voorjaar van 2008, is de 
oude gasput opgeruimd.
‘Toen ben ik weer even op de 
gaslocatie wezen kijken, ik werd 
samen met Ben Vink door de NAM 
uitgenodigd’, vervolgt Eltje. ‘Wat 
een verschil met vijftig jaar geleden. 
Niet alleen was de boortoren klein
er dan toen, ook het oprichten van 
de toren (met een hydraulisch sys
teem) duurde nu een paar uur, des
tijds een paar weken. En alles was 
net een laboratorium, zo netjes. 
Vanachter enkele computers 
bestuurden de boorjongens het 
 totale proces. En wat ook opviel: 
totaal geen herrie. Geen brullende 
diesels maar een fluisterstil aggre
gaat, alles ging met elektro motoren. 
En je kon vanaf de weg niets zien. 
Tussen de weg en de boortoren 
werd namelijk meteen een geluids
werende wand van misschien wel 
zes meter hoog geplaatst. En al 
een paar weken later was de klus 
klaar, de oude gasput Ten Boer1 
weg, en het terrein weer in de oude 
staat’, besluit hij.

Info
Hieronder volgt nog wat technische 
informatie over gasput Ten Boer1. 
Deze informatie is ontleend aan 
lite ratuur van de NAM en Shell.
Op deze gaslocatie aan de Lage
weg waren vroeger twee gasputten 
gesitueerd. De put die het dichtst bij 
de weg ligt, daar waar nu nog 
slechts een dunne leiding met een 

De boortoren op Ten Boer-1 in het najaar van 1955; op de achtergrond de 
boerderij van Van Huis, nu Vink (bron: ‘Veertig jaar NAM’, maart 1988)

manometer uit het beton omhoog
steekt, was gasput Ten Boer1, de 
oudste gasput van Groningen. Op 
24 oktober 1955 maakte de NAM 
namelijk bekend dat er bij Thesinge 
aardgas was aangetroffen in haar 
boring Ten Boer1. Op ongeveer 
2700 meter diepte. Ze waren daar 
in het Zechstein gesteente op zoek 
naar aardolie en vonden dus gas. 
De boring loopt kort daarna echter 
volkomen uit de hand. Tijdens het 
neerlaten van zogenaamde kern
apparatuur dienen zich problemen 
aan: er wordt sterke gaswerking 
geconstateerd en de druk loopt on
verwacht snel op. Omdat er tege
lijkertijd mankementen ontstaan 
aan een veiligheidsafsluiter en aan 
de hogedrukspoelslangen wordt de 
boorspoeling compleet de put uit
geblazen. De boerderij aan de 
overkant van de weg, die op dat 
moment benedenwinds ligt, krijgt 
de volle laag. Groot alarm. Geluk
kig ontbrandt het ontsnappende 
gas niet. Maar de toestand is zo 
kritiek dat de hoogste directeur van 
de NAM ter plekke zelf de leiding 
neemt. Na vier à vijf weken keihard 
werken krijgt men de put op 6 
novem ber 1955 weer onder con
trole en is het gevaar geweken.
Een paar maanden later wordt de 
put nog wel verdiept naar 2800 
 meter, maar dan wordt met boren 
gestopt omdat er nog steeds geen 
olie gevonden werd (gas was in die 
dagen nog een bijproduct). Ze 
stopten, zoals later bleek, in de 
kleilaag die daar als afsluitende 
laag pal boven het grote Groninger 
gasveld ligt. Als er nog 40 à 50 me
ter dieper geboord was, zou toen al 
het Groningen gasveld ontdekt zijn. 
Let wel: in de gemeente Ten Boer! 
Nu gebeurde dat ruim drie jaar 

 later: op 22 juli 1959 in de ge
meente Slochteren. Jammer dus 
voor Ten Boer. 
De gasput Ten Boer1 heeft tussen 
1956 en 1960 nog wel Zechstein
gas geproduceerd, onder andere 
voor Stad. In 1967 is nog ge
probeerd of van deze put een zo
genaamde observatieput voor het 
Groningen gasveld gemaakt kon 
worden maar tijdens een inspectie 
bleek dat de put diep in de grond 
technisch niet geheel voldeed aan 
de eisen die de NAM inmiddels 
hanteerde. Men heeft toen besloten 
om de put te laten voor wat hij was, 
en ernaast (achter op de locatie) 
een nieuwe observatieput te boren. 
In 2008 tenslotte, is de oude gasput 
geruimd. Onderdelen van deze 
ruim vijftig jaar oude put waren 
moeilijk of helemaal niet meer te 
krijgen, vandaar. Op de plek van 
gasput Ten Boer1 staat nu enkel 
nog een drukmeetpunt.

Henk Vliem

Wist-u-dat ...
•	 	de	oplossing	van	‘het	bankje	

op locatie’ Oostersluis was?
•	 	Johan	en	Aaltje	Mollema	en	

Ida Oomkes het goede 
antwoord hadden?

•	 	er	verder	geen	reacties	
waren?

•	 	het	misschien	te	moeilijk	was?	
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Sinds half juli wonen aan de Molenhorn 11 Merith Rosman en Paul 
 Witkamp en dochter Maura (net 3 jaar)
Paul is werkzaam als ITarchitect bij Atos. Merith is werkzaam als gespe
cialiseerd oncologieverpleegkundige in het UMCG. Eind september komt 
er nog een tweede kindje bij.
Tien jaar geleden is Merith, na opgegroeid te zijn aan de Schutterlaan, 
vanuit Thesinge naar de Groningse wijk ‘de Held’ verhuisd. 
Sinds de komst van dochter Maura trok de rust en de ruimte toch weer 
heel erg en daarom hebben ze de stap genomen om weer naar Thesinge 
te gaan. Maura gaat momenteel nog naar de creche in Groningen, dichtbij 
de oude woning, maar ze zal volgend jaar als ze 4 wordt naar de Til gaan. 
Paul zijn grootste hobby is motorrijden en daarnaast is hij een fanatiek 
wakeboarder. 
Merith houdt naast haar werk van tuinieren. Maura speelt het liefst met 
haar poppen en haar keukentje.

Sinds enige tijd wonen Freek Mandema (27 jaar) en Vinh Banh (21 jaar) 
aan de Dorpsweg 25 te Garmerwolde, in het karakteristieke huisje waar 
Jan Wolt zo’n 60 jaar lang heeft gewoond.
Freek is opgegroeid in Garmerwolde maar woonde vanaf zijn 18e jaar in 
de stad Groningen, waar hij biologie gestudeerd heeft. Op dit moment is 
hij nog bezig om te promoveren voor doctor in de ecologie. Daarvoor doet 
hij onderzoek naar vogels langs de waddenkust in Friesland, met het doel 
uit te vinden met welke beweiding je de grootste biodiversiteit kan creëren 
op de kwelder. Er wordt daarbij ook gekeken naar de planten en de in
secten. Freek is heel graag buiten in de natuur, dus hij geniet van zijn 
studie. 
Zijn hobby’s zijn motorrijden en het spel Warhammer. Dit spel wordt op 
een tafel gespeeld met miniatuurpoppetjes waarmee veldslagen worden 
gestreden.
Klussen en tuinieren gaat hij ook tot zijn hobby’s rekenen. Ze vinden dat 
de vorige bewoner de tuin mooi had en het vergt nogal wat vaardigheid 
om voor henzelf nu ook de tuin en het huis naar hun zin te maken.
Vinh is opgegroeid in Drachten maar zijn biologische vader komt uit Viet
nam. Hij vindt het een hele stap om nu in een klein rustig dorp te wonen. 
Soms mist hij wel de gezelligheid en drukte van de stad, maar gelukkig is 
Groningen dichtbij.
Vinh doet op dit moment administratief werk in de tandheelkunde in 
 Leeuwarden, doch vanaf augustus stopt hij daarmee en gaat een secre
tariële opleiding doen in Groningen. 
Zijn hobby’s zijn computerspelletjes spelen, vooral World of Warcraft. 
Verder zingt hij en is sinds kort begonnen met pianospelen. 

Merith, Maura en Paul (foto: Myla Uitham)

Ook rijdt hij graag auto; hij heeft bijvoorbeeld onlangs nog een rit van 1300 
km naar Toulon gereden. 
Freek en Vinh zorgen samen voor hun 3 huisdieren: de poezen Ploes en 
Rios en het hondje Daisy.

Cees Leurs

Freek en Vinh voor hun huis aan de Dorpsweg (foto: Cees Leurs)

Nieuwe bewoners Thesinge

Nieuwe bewoners Garmerwolde
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‘We hebben alle tijd’
Sinds 10 juni vorig jaar wonen Jolijn Mandema 
en Job Leussink in ‘Klunder’ op de boerderij aan 
de Lageweg nr. 34. Steeds hebben ze gezocht 
naar een huis op niet meer dan 10 km van de 
stad en nu zijn ze hier. Ze wonen ruim in het 
achterdeel van de schuur en gaan het voorhuis 
rustig aan verbouwen om daar dan ook te gaan 
wonen. 
‘Het uitzicht voor is prachtig maar alles moet nog 
aangepakt worden. Volgende week beginnen we 
met de kozijnen, muren en voegen. We hebben 
de tijd! Maar we gaan niet  alleen maar verbou
wen, we willen ook nog tijd besteden aan andere 
leuke dingen. Toen we vorig jaar hier begonnen 
was er geen gasaan sluiting en de boiler was de
fect. We kookten op campinggas en gelukkig is 
een dag voor de bouw vak het gas aangesloten 
en hebben we een badgeiser geïnstalleerd. De 
strenge winter was wel een heftig gebeuren. In 
de woonkamer staat een grote houtkachel die het 
overdag goed warm kon stoken en in de slaap
kamer hebben we een gaskachel. Toch zijn alle 
leidingen kapot gevroren en op de dag voordat de 
dooi inviel bleek ook de afvoer van het toilet be
vroren te zijn. Gelukkig loste dit probleem zich 
snel op!’
Zoontje Daan van 8 maanden heeft dit alles 
meegemaakt. Vanavond ligt hij heerlijk te slapen 
in zijn bedje. Een mooi blond koppie en Jolijn 
vertelt lachend dat hij al vlot door de kamer kruipt. 
De grote hond Dos moet erbij op de foto. Deze 
hond geeft Jolijn wel een gevoel van veilig heid 
als ze alleen thuis is. Tenslotte wonen ze hier 
echt op de ruimte. 

Gambia
Jolijn is opgegroeid in Garmerwolde en Job 
komt uit Brabant. Ze hebben elkaar ontmoet 
 tijdens de reis naar Gambia die Jolijn met haar 
moeder Lieske, maakte in november 2008. Met 
een groep van 10 personen brachten zij 5 auto’s 
naar Gambia die ook nog eens gevuld waren 
met nuttige goederen voor dit ontwikkelings
land. In september 2008 en februari 2009 heeft 
de G&T hier uitgebreid aandacht aan besteed. 
U kunt dit nog eens nalezen in het archief van 
de krant: www.gentexpress.nl. 
Job studeert MBRT (medisch beeldvormende 
en radiotherapeutische technieken) aan de 
Hanze Hogeschool. en werkt momenteel als 
radiotherapeutisch laborant in het UMCG. Hij 
heeft een grote hobby: sleutelen aan auto’s. Hij 
rijdt met oude auto’s op het circuit in Assen en 
Zandvoort. Auto’s die hij zelf aanpast met bij
voorbeeld een zwaardere motor of een andere 
uitlaat. Hij heeft een hefbrug in de schuur en 
voert ook voor familie en vrienden reparaties uit 
aan auto’s. Zelf rijdt hij het liefst op de motor 
naar zijn werk. Jolijn rijdt ook motor maar dat 
komt er nu niet veel van omdat Daan ook mee 
moet. Jolijn heeft de opleiding Creatief thera
peut/beeldend gedaan in Amersfoort en werkt bij 
de GGZ Drenthe met meerdere doelgroepen: 
jonge mensen, ouderen,vluchtelingen, asiel
zoekers en op verschillende locaties. Ze reist 
heel wat af voor haar werk en staat op haar vrije 

vrijdagmiddag ook nog in café ‘de Bres’ in hun 
ouwe  buurtje bij het Noorderplantsoen. Dat doet 
ze voor de gezelligheid en om eens even iets 
anders aan het hoofd te hebben. 
De oppas voor Daan is goed geregeld met 
moeders en een jongere broer van Jolijn. 

Nog meer hobby’s…
De twee katten hebben ’t ook naar de zin op de 
boerderij en achter in een stuk omheinde tuin 
staan vier schapen te grazen. Job: ‘Die hebben 
we te leen van een tante van Jolijn. Ze houden 
het stuk tuin wat kaal en dat scheelt weer in het 
werk.’ Jolijn: ‘Ik hou erg van bloemen en heb 
vaak bruidsboeketten gemaakt voor vriendin
nen. Dit heb ik geleerd in de opleiding bloem
schikken en die bloemen zou ik wel in de tuin 
willen hebben maar voorlopig ben ik tevreden 
als het onkruid wat in toom wordt gehouden. 
Samen hebben we al van jongs af aan een 
hobby: een aquarium met tropische vissen.’ In 
de enorme woonkamer staan drie grote aquaria 
met kleurrijke vissen. In het kleinste aquarium 
zwemmen nu jonkies van vissen die Jolijn, met 
groot aquarium, erfde van haar opa. ‘De aquaria 
zorgen ook voor sfeerverlichting in onze vrij 
donkere kamer’ merkt Jolijn heel praktisch op. 
Ik ben benieuwd wanneer de familie vóór zal 
gaan wonen en weet zeker dat zij hun ideale 
woonplek hebben gevonden. 

Truus Top-Hettinga 

Job, Jolijn en hun 
hond Dos. 

(foto: Myla Uitham)
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Geschiedenis en wetenswaardigheden 
omtrent Luddestraat 5, Thesinge
Eenieder die ooit een huis heeft gekocht kent 
wel de eerste zinnen van de koopakte. In ons 
geval: ‘Heden, de eerste december negen
tienhonderd zeven en zeventig, verschenen 
voor mij, Egbert Tjaart Wals, notaris ter 
standplaats de gemeente Ten Boer (etc.)…’. 
De namen van de verkopers (Anje, Reinder 
en Jan Dirk van der Borg) en de onze, Haye 
en Els van den Oever volgen. Een gedenk
waardig moment, want je ging niet over een 
nacht ijs, je koopt iets waar je je zinnen op 
hebt gezet en je spreekt de hoop uit er geluk
kig te zijn.

Wat kochten we? ‘Behuizing met schuur, erf en 
tuin, staande en gelegen te Thesinge, Ludde
straat 5, kadastraal bekend gemeente Ten Boer 
sectie I nummer 1392, groot acht are en tachtig 
centiare.’ In de koopakte wordt verder nog ver
meld dat de vorige eigenaar, Derk van der Borg 
(de vader van Anje, Reinder en Jan Dirk, overleden 
in 1974) het huis op een publieke verkoping op 4 
december 1918 in eigendom heeft gekregen. Er 
is sprake van een ‘verkooper Westerkamp’.

Drukte
Dan begint er een drukke periode, want het huis 
verdiende de nodige aandacht. Het casco (dat 
bleek) was goed, maar er waren een aantal 
zaken die ons zorgen baarden: het gasleiding
netwerk was uitgevoerd in PVC en zo broos, dat 
als je het wat aan de kant duwde er een knik of 
breuk in kwam. Het werd snel en professioneel 
vervangen door koperleidingen, waarbij de in
stallateur peentjes zweette in de grote schuur: 
deze lag namelijk helemaal vol met strobalen en 
dan moet er niets mis gaan met een brander…
Ook het elektriciteitsnet was sterk verouderd, de 
stoppenkast was een plaat marmer met daarop 
in een halve maan een serie stoppen uit groot
moeders tijd; diverse leidingen waren van metaal 
met daarin ouderwetse elektriciteitsdraden met 
een gevlochten, isolerende ommanteling. Ook dit 
werd snel vervangen. Het huis had maar een 
koudwaterkraan, een primitieve keuken met in de 
hoek een waterput, geen toilet of douche en geen 
riolering. De gemeente Ten Boer had in 1978 nog 
twaalf woningen met een ‘tonnetje’ en daarvan 
waren wij er een. We hebben het gedurende ruim 
een jaar opgelost met een chemisch toilet. Toen 
we het huis net hadden gekocht was er maar een 
plaats voor een gaskachel, het kamertje vooraan 
de straat,  rechts van de voordeur.

vulling van de stalruimte. De stal werd door ons 
afgebroken, we groeven sleuven voor de rioler
ing en na een tijdje hadden we zowaar een toilet. 
Totdat de badkamer klaar was hebben we ons 
gered met een douchecabine in de keuken. 
Terwijl je er woont krijg je steeds meer te horen 
over je aankoop. We wonen op kloostergrond. 
De achtertuinen van de huizen met oneven 
nummers heten in de volksmond nog steeds 
‘kloostertuinen’. De schuur heeft een aantal 
jaren gefunctioneerd als kerk. Het huis is ooit 
afgebroken en weer opgebouwd met de oude 
stenen, ergens in de jaren twintig van de vorige 
eeuw. Het kreeg toen waarschijnlijk een voortuin 
en het verklaart waarom het huis is gestuct: de 
oude stenen waren niet mooi genoeg. Het huis 
heeft ooit houten luiken gehad. Op de oudste 
kaarten van Thesinge kun je het terugvinden. 
Luddestraat is ontstaan uit de naam Ludde Lud
des. Deze persoon nam later de naam Havinga 
of Havenga aan.

Geschiedenis van de schuurtjeskerk
Als gevolg van de Afscheiding in 1834 werd op 
27 september 1835 in het dorp Thesinge de 
 eerste Christelijke Afgescheiden Gereformeerde 
Gemeente geïnstitueerd door het instellen van 
de ambten. Deze instelling gebeurde in een 
 dienst, geleid door ds. Hendrik de Cock, ge
houden in een boerenschuur aan de Lageweg 
op de boerderij van de familie Dijk.
In 1892 ging deze gemeente mee met de ker ken, 
voortgekomen uit de Doleantie. Deze ver enigde 
kerken kregen de naam Gereformeerde Kerken. 
Door moeilijkheden in de plaatselijke Gerefor

THESINGE omstreeks 1920. Snijbonen punten in de schuur van de gebroeders V.d. Borg aan de 
Luddestraat. De in de omgeving verbouwde snijhonen kwamen na het punten in houten vaten. 

Verbouwing
Achter het voorhuis bevond zich een stal voor 
ongeveer zes koeien. Het dak was in zeer slech
te staat, de zoldervloer en de daksparren waren 
niet meer te redden. De achtertuin was verdeeld 
in een aantal akkertjes. We hebben daar in het 
voorjaar direct een groot gazon van gemaakt, 
want we hadden een driejarige zoon en die moest 
toch kunnen spelen, nietwaar? Buurman Dreise 
vond het eigenlijk maar onverstandig, want het 
was zulke beste grond en hoe moest je nou eten? 
In de eerste drie maanden hebben we zowat 
iedere avond en elk weekend hard gewerkt om 
het huis naar onze zin te maken. Boven maak
ten we twee slaapkamers. De bovenverdieping 
was waarschijnlijk alleen maar gebruikt voor wat 
opslag of misschien het bewaren van appels, er 
was een klein afgetimmerd slaapkamertje, maar 
wij wilden het wat anders aanpakken. De dak
sparren werden geverfd, er tussenin isoleerden 
we het met glaswol, er kwamen twee gaskachels 
en wat kasten, de vloer werd betimmerd met 
chipwood en we maakten een tweepersoons
bed in de dakkapelruimte. Kees Boer, een 
dorpsgenoot, die toen nog aan de Dijk woonde 
in het huis waar nu Rudy Noorderbos en Daph
ne Wiegertjes wonen, mat ons huis helemaal op 
(de gemeente had geen bouwtekening) en 
maakte een bouwtekening voor een betere in
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Onvoorstelbaar beweeglijk

 

meerde Kerk ontstond er in 1940 weder om een 
Christelijke Gereformeerde Kerk. Zo werden op 
9 mei 1940 wederom in een boeren schuur de 
ambten ingesteld. Deze dienst werd geleid door 
ds. K.G. van Smeden. 
(Bron: website Christelijk Gereformeerde Kerk 
Thesinge).
De boerenschuur waarvan sprake is, is de 
 schuur behorende bij ons huis. De foto, genom
en vanuit de tuin van de buren laat de schuur 
zien in zijn laatste dagen. We hebben hem moe
ten afbreken, op advies van de Thesinger 
aannemer, timmerman Kol. Er was geen redden 
meer aan, het verband was uit de dakconstruc
tie, de muren stonden bol en vertoonden 

Mevrouw Martje Bijmolt uit Zuidwolde geeft 
al ruim dertig jaar volksdansles in Thesinge. 
In het begin bestond de groep uit 32 leden 
maar inmiddels is dat aantal geslonken tot 
13 deelnemers. 

Deze volksdansgroep, ‘De Meulndaansers’, oe
fent op donderdagmiddag in het Trefpunt de 
danspassen op de bijbehorende muziek. Het 
repertoire is heel uitgebreid en gevarieerd. Juf 
Bijmolt heeft per week vijf lesgroepen en dat 
mag wel een wonder heten want op 17 juli j.l. 
vierde zij haar negentigste verjaardag!
Een door haar georganiseerd feest in ‘Rietland’ 
werd door het grootste deel van haar cursisten 
bezocht. En voorlopig denkt zij nog niet aan 
stoppen. Zelfs bij slecht winterweer rijdt ze zelf 
naar Thesinge vanaf Zuidwolde en neemt altijd 
nog een drietal deelnemers uit Bedum mee.

Af en toe treden De Meulndaansers op in een 
verzorgingshuis. Het is dan erg mooi om te zien 
hoe de bewoners dan tot slot van een optreden 
nog een dansje meedoen. Mevrouw Bijmolt 
weet zelfs mensen in de rolstoel erbij te betrek
ken! Zij danst zelf ook vaak met de groep mee 
als er een oneven aantal is. Het is onvoorstel
baar hoe beweeglijk zij op haar leeftijd nog is! 
Hiermee is ze een voorbeeld voor het gezond 
ouder worden door veel en goed te blijven be
wegen.
In september wordt er weer gestart en zijn nieu
we leden van harte welkom. 
Meer informatie kunt u vragen aan de leden van 
het bestuur van De Meulndaansers: de dames 
Groothof, Kalkwiek en Bijma.

Truus Top

scheuren en de achterdeur was na een zware 
storm uit zijn kozijn geblazen tot achterin de tuin. 
Met de stenen van de oude schuur is een nieu
we schuur gebouwd, iets korter (de oude was 
zestien meter lang) en iets lager (zes i.p.v. 
zeven meter). Bovendien is hij een kwartslag 
gedraaid. De oude schuur was van binnen ge
stuct en had op ongeveer 1m60 hoogte een 
horizontale paarse rand die helemaal rond liep. 
In de huidige schuur is nog een klein stukje be
houden gebleven. Verder zat er achterin de nok 
van het dak een kort schoorsteenpijpje. Naar 
wat ons is verteld is de schuur vanaf 1940 tot in 
de vroege jaren vijftig als kerk gebruikt. 
In een fotoboek van de gemeente Ten Boer staat 

nog een foto van de schuur uit plm. 1920. Vol
gens het bijschrift is men aan het snijbonen 
punten.
Dit is een plek met geschiedenis, waar we heel 
graag wonen. Daarom zou ik het heel leuk vin
den nog meer aan de weet te komen over Lud
destraat 5. Vooral foto’s van voor 1977 – hoe 
ouder hoe liever – worden zeer op prijs gesteld. 
Er zijn bijvoorbeeld vast wel Thesingers 
 getrouwd in de schuurtjeskerk en misschien zijn 
daar nog opnames van. Ik kan ze makkelijk in
scannen, zodat u ze niet kwijtraakt.

Haye van den Oever

Luddestraat 5 in 1982. De nog bestaande schuur werd van 1940 (jaar van 
oprichting) tot 1950 gebruikt door de Chr. Gereformeerie Kerk, die daarna 
verhuisde naar een nieuw gebouw aan de Molenweg. 

Mevrouw Bijmolt met Reina Bus 
(foto: Ida Oomkes)
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De kranten staan er vol mee: ontvolking van 
het platteland. Krimp. Dit heeft ook effect 
op de sportvoorzieningen in de kleinere ge
meenschap. Na gouden tijden voor vv GEO 
is het aantal jeugdelftallen dat geformeerd 
kan worden flink gedaald. Tien jaar geleden 
waren er nog 90 jeugdleden, nu zijn er 55.
Het is de organisatie van GEO gelukt om het 
komende seizoen bij de jeugd een B, D, E 
en twee Fteams op de been te krijgen. Vorig 
jaar waren er geen A en Bteams en zijn er 
noodgedwongen spelers naar DIO vertrok
ken. Die komen nu weer terug om in het B
team te spelen. 

‘We hebben het een aantal jaren geleden al zien 
aankomen’, aldus Koos van de Belt uit  Thesinge, 
bestuurslid jeugdzaken bij GEO. ‘Tot vorig sei
zoen hadden we geen leden die in 1998 zijn 
geboren, nu hebben we er één. Hoewel ook de 
KNVB bezorgd is over de ontwikkelingen op het 
platteland hebben ze nog geen concrete stap
pen ondernomen op onze suggestie om ook bij 
de C, B en Ajunioren competities voor 7tallen 
te organiseren. Want daarmee blijven de leden 
wel voor de vereniging behouden en hoeven ze 
niet noodgedwongen te vertrekken. Met de dis
pensatieregeling voor te oude spelers binnen 
een team is het plaatje nu toch tot tevredenheid 
rond. Zorg voor alle jeugdleden is voor ons het 
belangrijkste. Wat je bij GEO ziet is dat er 
vriendschappen voor het leven (zijn) ontstaan 
tussen leden uit Garmerwolde, Thesinge en 
Ruischerbrug e.o. Deelname van meisjes laat 
wat te wensen over omdat paardrijden in onze 
omgeving populair is. Samen met Harkstede 
hebben we wel een leuk dameselftal. De vier 
seniorenteams blijven goed draaien. De binding 
met de club is groot. Vrijwilligers houden de 
zaak bestuurlijk, op de velden en in het clubhuis 
draaiend en samen worden we wel de ‘GEO
familie’ genoemd. Maar voor de toekomst is 
verdere samen wer king met andere clubs vrijwel 
onvermijdelijk om te overleven’. 

Jeugdzaken
Voor Koos staat de zaterdag in het teken van 
voetbal. Hij speelt al een jaar of tien niet meer. 
Hij is erg blessuregevoelig en de kramp en 
spier scheuringen deden hem eerst besluiten om 
na twaalf jaar GEO1 in te ruilen voor het derde 
team. Na zes jaar ging dit niet meer en is hij als 
alternatief gaan fluiten. Als bestuurslid Jeugd
zaken coördineert hij teamindelingen en wat 
daarbij hoort alsmede het wekelijks regelen van 
vervoer en voor de thuiswedstrijden de aanstel
ling van scheidsrechters.
Hij fluit wedstrijden bij jeugd en senioren en is 
grensrechter bij de senioren. Koos is al lid van 
GEO sinds 1982 en als je zolang meeloopt dan 
ben je op de hoogte van de zaken die overlegd 
worden met de Gemeente Ten Boer. Samen met 
voorzitter Wim Benneker heeft Koos overleg over 
het onderhoud van de velden en de bezuinigings
maatregelen die GEO treffen waardoor er nog 
meer een beroep gedaan moet worden op de 
zelfredzaamheid van de vereni ging. 

‘De ideeën zijn er wel om aan de teams bepaal
de taken toe te wijzen en ook het organi seren 
van klusdagen om ouders meer te betrekken bij 
alles wat nodig is om de bal te laten rollen. De 
ervaring is dat je er veel voor terug krijgt! Ook de 
KNVB is GEO goed gezind: het komend seizoen 
zijn we weer ingedeeld bij clubs in de provincie. 
Dit heeft onze voorkeur. We zitten vlakbij de stad 
maar zijn qua mentaliteit een echte plattelands
club.’

Saamhorigheid
‘De samenwerking binnen het bestuur van de 
vereniging is erg goed. We hebben op persoon
lijk vlak heel zware tijden gekend. Er zijn ons de 
laatste jaren zeer geliefde mensen ontvallen. 
Onlangs overleed Niek van de Giezen na een 
kort ziekbed. Hij is jaren leider en trainer  geweest 
van teams waar zijn dochters in speelden en 
was actief als jeugdscheidsrechter. In zware 
 tijden heb je steun aan de ‘GEOfamilie’ en blijkt 
de saamhorigheid heel groot te zijn. De zeven 
bestuursleden weten elkaar te vinden in moei
lijke situaties en ook als er iets op een goede 
manier georganiseerd moet worden. Een mooi 
voorbeeld hiervan is het tentenkamp voor de 
jongste jeugd in het slotweekend. Ondanks het 
slechte weer was dit een groot succes en voor 
herhaling vatbaar. 
Volgend jaar bestaat GEO 65 jaar en moet er 
nagedacht worden over de  manier waarop dit 
jubileum vorm krijgt. De geschiedenis leert dat 
dit veel tijd en overleg kost.’ 
Koos blijft, naar hij hoopt, nog lang beschikbaar 
voor bestuurswerk en als scheids en grens
rechter. ’s Avonds is hij er ook nog druk mee en 
daarbij is hij samen met zijn vrouw Betsy scriba 
voor de kerkenraad. Gelukkig is er als ontspan
ning de tuin waarvan een deel moestuin is. Dit is 

naast zijn werk als medisch analist in het UMCG 
ook een fijne vrijetijdsbesteding. En na het 
drukke weekend is Koos altijd op maandag vrij 
om te klussen in huis en tuin.

Truus Top 

Acties voor GEO
Bolchrysanten
In de tweede week van september komen vrij
willigers van voetbalvereniging GEO bij u aan de 
deur met bolchrysanten in verschillende kleuren. 
De opbrengst van de verkoop komt volledig ten 
goede aan de clubkas. Op 12 of 13 september 
mag u alvast € 7, klaarleggen voor dit goede 
doel. En dan daarna, tot de vorst inzet, genieten 
van een extra kleurtje in de tuin! 

Rommelmarkt
De volgende actie voor GEO is de grote rom
melmarkt die gehouden wordt op 5 oktober in de 
gymzaal aan de Hildebrandtstraat en in het 
GEOclubhuis. Het is de veertiende keer dat 
deze rommelmarkt wordt georganiseerd en 
hopelijk wordt het weer net zo’n succes als de 
vorige keren. 
Voor ophalen van uw ‘rommel’ – speelgoed, 
tweedehands artikelen, boeken en curiosa –
kunt u contact opnemen met mevrouw Jantje 
Ypey tel: 3021714. Zij wil geen witgoed, groot 
meubilair en tv’s in ontvangst nemen. 
Op de rommelmarkt is ook altijd kans om mooie 
 prijzen te winnen en dus is ons advies: zet de 
datum alvast in de agenda! 

Truus Top

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Koos aan het werk voor GEO (foto: Judith van de Belt)
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Expositie en 
boekenmarkt
Open Monumentendag 
in de kerk Garmerwolde

Tijdens de Open Monumentendagen op 8 en 9 
september is de kerk van Garmerwolde ge
opend. De middeleeuwse kerk is op zich al een 
bezoek waard. Maar tijdens het weekend van 
Open Monumentendag is er nog meer reden om 
eens binnen te lopen.

Kunst en boeken 
In de kerk is op beide dagen een kunstexpositie. 
Carel Hazeveld toont zijn acrylverf schilderijen. 
Ook zijn er natuurfoto’s op groot formaat te be
wonderen.
Carel heeft o.a. een prachtig schilderij gemaakt 
van een oude werkplaats, compleet met bijbe
horende werktuigen; de spaanders liggen nog 
op de grond ... Zijn zwager, dhr. A. Albronda legt 
zich toe op het maken van fraaie kunst/natuur
foto’s; de enorm uitvergrote details zorgen voor 
verrassende resultaten.
Boekenliefhebbers kunnen zaterdag hun slag 
slaan op de boekenmarkt. Rondom de toren  bij 
slecht weer in Kerkhörn  zijn tweedehands 
boeken en cd’s te koop. Literatuur, literaire 
 thrillers, kinderboeken, geschiedenisboeken en 
nog veel meer. De opbrengst van de markt is 
bedoeld voor de torenklok. Daarin is onlangs 
een slingervanger geplaatst, zodat de klok weer 
op tijd loopt. 
De kerk is op beide dagen geopend van 10.00 
tot 17.00 uur. De boekenmarkt is op zaterdag 
vanaf 11.00 uur. 

Heeft u nog tweedehands boeken en cd’s die 
in goede staat zijn? Bijvoorbeeld  romans, 
 literaire thrillers, kinderboeken (geen ency
clopedieën). Nieuwe exemplaren zijn natuur
lijk ook welkom.
Bel Jan van Dijk (050)  542 26 35 of Kees 
Brak (050)  542 51 07 of mail naar 
kerkvangarmerwolde@gmail.com.

Internationaal 
congres in Thesinge
Voor de vijfde keer wordt in Trefpunt een inter
nationaal congres gehouden. Het congres duurt 
twee dagen; maandag 10 en dinsdag 11 sep
tember. Er zullen ongeveer 90 wetenschappers 
uit 22 verschillende landen aan deelnemen. 
Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door 
de vele vrijwilligers die garant staan voor een 
prettige informele sfeer en een goede verzor
ging. Daarnaast biedt Trefpunt voldoende tech
nische faciliteiten om te congresseren. De con
gressen die de afgelopen jaren binnen Trefpunt 
gehouden werden hebben bij de universiteit een 
goed gevoel achter gelaten. 
Eén van de hoogtepunten van de twee dagen is 
het ‘rondje Thesinge’. Op maandag 10 sep
tember zullen onze gasten vanaf 17.30 uur het 
dorp bezichtigen en door vrijwilligers geïnfor
meerd worden over het cultuurhistorisch erf
goed binnen ons dorp. Bijzonderheid dit jaar is 
dat vanaf 17.30 uur rond de smederij oude 
 ambachten worden getoond. U moet denken 
aan mandenmaken, touwslagerij, maken van 
klompen, bezembinderij, enz. 
U bent daar van harte welkom. Ook zullen deze 
demonstraties muzikaal worden ondersteund. 
Kortom de moeite waard om even langs te 
komen.

Peter Heidema

Thaisner Dörpsrun
Op zaterdagmiddag 29 september wordt voor 
de zesde keer de Thaisner DörpsRun gehouden. 
Er wordt gestart om 14.30 uur met de kidsrun 
voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De route 
bestaat uit 1 of 2 rondjes van 600 m. 
Om 16.00 uur klink het startschot voor de Thais
ner Dörpsrun. Er zijn net als vorig jaar 4 afstan
den: 4 km, 4 mijl, 10 km en een halve marathon 
(21,1 km). De 4 km en 4 mijl kunnen ook wande
lend afgelegd worden. Voor elk wat wils dus. 
Na afloop van de loop wordt voor alle lopers, 
medewerkers en supporters een pastamaaltijd 
geserveerd in het Trefpunt. 
Inschrijven kan via www.thesingerun.nl 
(€ 8,50 pp incl. consumptie, vol is vol).

De loop wordt georganiseerd door Stoffer 
 Havinga, Menco van der Berg en Karline Malfliet 
en heel veel vrijwilligers. Lijkt het je leuk om mee 
te doen hou dan 29 september vrij en geef je op 
als loper via www.thesingerun.nl of als vrijwil
liger bij Stoffer, Menco of Karline. 
Meer informatie staat op www.ThesingeRun.nl.

Nomen est omen

Opnieuw vergasten wij onze trouwe lezers 
met de oogst van een jaar aan Namen en 
 Beroepen, die onlosmakelijk met elkaar 

verbonden lijken. Je hoeft alleen maar uit 
je doppen te kijken. 

Wat is de natuur toch mooi…

K. van Twist – controversiële museumdirecteur
Slager Snijder (beste droge worst 2011)
Peter Wittebrood – gehuwde homo 
Arie Suijkerbuijk – manager Suikerunie
Willy Roest – Belgische Monumentenzorg
Johnnie Walker – Australische wielrenner
M. van de Kerkhof – mislukte suïcidiste
G.T. Stoker – tandarts
Transportbedrijf Henk van der Wiel
Henk van ’t Land – dijkgraaf
Jac Op ’t Hof – fruitteler
Maria Veronica Tros – tvkijkster
Marriët Wijne – geheelonthoudster
Aannemersbedrijf Zetstra
D. Bellens – directeur telefoonmij. Belgacom
W. Schoonbrood – voedseldeskundige
André de Jeu – Secretaris Vereniging Sport
JanWillem Kuit – Zalmhuis ‘Steur’
Gerrit Bloothooft – taalwetenschapper 
Bert van den Ende – euthanasieconsulent
Brigitte Billen – exmiss België 
W.C. Jansen – maagdarmspecialist
Tony Neef – homoseksuele musicalster
Hans Schaaf – voorzitter houtsnijclub
Huub Kluitmans – grafdelver 
Thomas Crapper – uitvinder wcspoeling
Sybe Schaap – VVDer tegen onverdoofde slacht
Martine & Louise Fokkens – oude hoeren
Woninginrichting Krottje 
J. Zitvast – 40 jaar bankemployé
Rita Arts – manager St. Elisabeth Ziekenhuis
Roland Vaartjes – schipper veerpont
Bob Diamond – extopbankier Barclays Bank
B. Tap – Horeca Nederland

Fredje Bouma

Wist-u-dat ...
•	 	U	zich	tot	8	september	kunt	opgeven	voor	

‘Lopend eten’ dat gehouden wordt op 
zaterdag 6 oktober?

•	 	het	waterschap	Noorderzijlvest	gestart	is	
met de heiwerkzaamheden voor het 
uitbreiden van de rioolwaterzuivering
installatie (rwzi) in Garmerwolde?

•	 	de	uitbreiding	nodig	is	om	aan	de	huidige	
wettelijke eisen voor het zuiveren en lozen 
van afvalwater te kunnen voldoen?

•	 	maandag	20	augustus	het	waterschap	en	
de aannemende partijen, GMB Civiel BV en 
Imtech Infra BV, symbolisch de eerste paal 
sloegen?

•	 	Ton	Bouchier	en	Roel	Veenstra	weer	
overtuigend gewonnen hebben in de 77e 
Sneekweek?

•	 	het	Scheuvelhoes	bij	de	ijsbaan	gesloopt	is	
om plaats te maken voor een nieuw 
gebouwtje?

•	 	de	restanten	via	Marktplaats	verkocht	zijn?
•	 	de	Groninger	Bodem	Beweging	woensdag	

5 september a.s. om 20.00 uur een avond 
organiseert voor iedereen die wil praten of 
luisteren naar de ervaringen over de 
aardbeving van 15 augustus bij Eenum/
Leermens en de zware aard beving van 16 
augustus jl.?

•	 	iedereen	welkom	is,	ook	niet-leden	(Vita	
Nova Heerestraat 39 9991 BE Middelstum 
www.groningerbodembeweging.nl)?



12

Colofon

Foto van de maand
Agenda

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge

Christelijke  Gereformeerde Kerk Thesinge

Eindredactie 
Garmerwolde:
Hillie RamakerTepper 050 541 5335 
Thesinge:
Desiree Luiken 050 302 3352
Jan Ceulen 050 311 6551
Fotograaf Garmerwolde
Cees Leurs 050 313 4043
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: € 16,00 p.j. 
Bij autom. incasso: € 12,75 p.j. 
Postabonnees: basistarief + porto
Prijs losse krant: € 1,50
Bezorgklachten
postma.karla@gmail.com
of bel met de redactie
G&T Express op het internet
www.gentexpress.nl
Opmaak Aly Pepping Thesinge
Druk NetzoDruk Groningen

Kopij inleveren uiterlijk
dinsdag 18 september vóór 18.00 uur 
via: gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Zondag 2 september
11.00 uur Ds. S. Otten
17.00 uur Drs. J. van Mullingen

Zondag 9 september
9.30 uur Ds. J. Wessels (start-
zondag)
14.30 uur Ds. J. Wessels 
(jeugddienst)

Zondag 16 september
9.30 uur Prof. Maris
14.30 uur Prof. Maris

Zondag 23 september
9.30 uur Dienst des Woords
17.00 uur Ds. H. de Graaf

Zondag 30 september
9.30 uur Dienst des Woords
14.30 uur Ds. M. Hofland

Zondag 2 september
gezamenlijke Grunneger dainst 
met Ten Post 
om 11.00 uur in Ten Post
voorganger is ds. Pieterman 
uit Niekerk
koffiedrinken voor de dienst 

Zondag 9 september
kennismakings-zondag 
‘vier-voor-u-kerken’
om 11:00 uur in Thesinge
voorganger is ds. van der Mark 
uit Uithuizen
14.15 – 18.00 uur: kennismakings-
programma

Zondag 16 september
om 9.30 uur in Garmerwolde
voorganger is mw. Meihuizen 
uit Kantens 

Zondag 23 september
startzondag
om 11.00 uur in Thesinge
voorganger is dhr. Postema 
uit Krewerd
programma in voorbereiding

Zondag 30 september
om 09.30 uur in Thesinge
voorganger is ds. van der Zwaag 
uit Wildervank

Elke zaterdag 
Thesinge; 15.00  20.00 uur: Café 
De Oude School open.
Elke eerste vrijdag van de maand
Garmerwolde, Dorpshuis de Leeuw 
vanaf 17.00 uur: Dorpsborrel. 
Gefrituurde snacks verkrijgbaar.
Zaterdag 1 en zondag 2 
september
Garmerwolde, Hervormde kerk; 
19.30 – 21.00 uur: Expositie 
Fotogroep Garmerwolde.
Vrijdag 7 september
Garmerwolde; tussen 18.00 en 
20.00 uur: Ophalen oud papier.

Zaterdag 8 september
•	 	Garmerwolde;	vanaf	16.00	uur:	

het Blue Moon Festival op en 
rond het erf van dhr. Pelleboer 
aan de Dorpsweg. Met muziek, 
kinderactiviteiten en eten en 
drinken. Iedereen kan meedoen! 
Wil je iets aan je dorpsgenoten 
showen? Geef je op via 
bluemoon@ziggo.nl.

•	 	Open	monumentendag	met	o.a.	
een kunstexpositie en boeken
markt in de kerk van 
Garmerwolde.

Zondag 9 september
•	 	Garmerwolde;	Van	alles	in	en	

rond het Damsterdiep.
•	 	Open	monumentendag

Maandag 10 september
Thesinge, Smederij; vanaf 17.30 
uur: Onderdeel van het internatio
nale congres is ‘rondje Thesinge’ 
met bij de smederij het tonen van 
oude ambachten, zoals manden
maken, touwslagerij, maken van 
klompen, bezembinderij, enz.
Woensdag 12 september
Verkiezingen Tweede Kamer.
Vrijdag 21 september
Taisner Rais.
Zaterdag 22 september
Thesinge, Trefpunt; 14.00 uur: 
Kindervoorstelling De Magische 

Spiegel door Stichting Metafora. 
www.thesinge.com/felicitas. Houd 
uw brievenbus in de gaten voor 
meer info.
Donderdag 27 september
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 
uur: Koffiemorgen. Zowel dames 
als heren zijn van harte welkom!
Zaterdag 29 september
•	 	Thesinge;	vanaf	9.00	uur:	

ophalen oud papier
•	 	Thesinge;	16.00	uur:	Thaisner	

Dörpsrun.
Vrijdag 5 oktober 
Garmerwolde; rommelmarkt GEO.

Op het bruggetje tussen Garmerwolde en het Bevrijdingsbos 
zijn vader en kind diep verzonken in het kijken naar de visjes. 
Alleen het hondje heeft de fotograaf in de gaten. 
(foto: Cees Leurs)


