
1

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

GARMER & THESINGER
EXPRESS

38e jaargang - september 2012

Puppyboom in Thesinge

De afgelopen maanden liepen er opvallend 
veel baasjes met puppy’s in Thesinge. Was 
dat toeval of was er sprake van een besmet
ting? Toch maar eens op onderzoek uit.

Zwabber
Zwabber is een schapendoes en woont bij 
 Marina en Henri Schijf aan de Lageweg. 
 Zwabber heet Zwabber omdat ze overal lange 
haren heeft. ‘Ze ziet eruit als een echte zwabber 
en daarom is ze zo genoemd’, vertelt Marina. 
Henry en Marina hebben ook nog een oude 
hond. Jarenlang koesterde Marina de wens om 
nog een keer een puppy op te voeden. Ze koos 
voor een schapendoes. ‘Schapendoezen zijn 
zulke leuke honden en heel gemakkelijk. Je kunt 
er eindeloos mee wandelen en ze blijven altijd bij 
je in de buurt en dat is zo gezellig.’ 
Nu Marina gestopt is met de opvang van kinde ren 
hebben Henri en Marina alle tijd om einde loze 

De puppy’s en hun trotse eigenaren (foto: Myla Uitham)

wandelingen te maken. Ze willen in bewe ging 
 blijven. Eigenlijk hoefde het niet zo van Henry, 
nog weer een puppy. Maar hij is helemaal om: 
‘Deze ‘oude’ mensen zijn er heel gelukkig mee.’

Bridget
Bridget is het nieuwe hondje van Reina, Henk en 
Melle Busscher. Ze hebben ongeveer een half 
jaar op Bridget moeten wachten. Reina heeft 
vanaf haar zestiende Engelse setters gehad en 
Melle wilde liefst een hond die graag een balletje 
zoekt en terugbrengt. De keus viel op een flat-
coated retriever. Een hond met plat haar en een 
hond die van oudsher het geschoten wild op 
moest halen en terug brengen. Vandaar dat 
Bridget graag iets terug brengt, bijvoorbeeld een 
balletje. Bridget heet zo omdat het een leuke 
naam is. Eigenlijk heet ze: Black Quickfeet 
 Precious Princess. 
Hoewel Reina al tien keer met andere honden 

naar een puppy cursus is geweest, ging ze ook 
met Bridget. Niet alleen voor het baasje, ook 
voor de hond zelf is het volgens Reina belang rijk 
om te leren hoe je je tussen andere honden ge
draagt. Bridget krijgt over twee jaar een half
zusje, zo lang is de wachtlijst.
Na de zomer gaat Reina samen met Bridget ‘op 
jacht’. Ze gaan een cursus volgen waar Bridget 
geleerd wordt om wild op te halen. Daar zijn 
 retrievers op gefokt. En volgens Reina ‘is het 
sowieso leuk om met je hond bezig te zijn’.

Donder
Donder woont met Dineke, Menno, Joël, Paulus 
en Lasse aan de G.N. Schutterlaan. De kinde
ren wilden volgens Dineke al heel lang een 
hond. Menno en Dineke zagen op tegen het 
gedoe. Uiteindelijk gaf de doorslag dat de kin
deren nu oud genoeg zijn om mee te helpen met 
de verzorging en ook dat Dineke thuis vroeger 
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een hond had en dat toen erg leuk had gevonden. 
‘Ik gunde de kinderen ook zo’n ervaring. En nu 
vinden we het allemaal zelfs nog leuker dan we 
gedacht hadden.’ De kinderen laten om de beurt 
de hond uit. En Joël heeft een puppycursus 
gevolgd.
Ze zochten een ras dat lief is voor kinderen. Met 
elkaar bezochten ze zelfs een hondenshow en 
toen wisten ze helemaal zeker dat het een gol den 
retriever moest worden. Een naam vinden was 
nog een heel gedoe, maar met de meeste stem
men werd uiteindelijk voor ‘Donder’ gekozen. 
Donder is een rustige hond vol zelfvertrouwen. 
En voegt Joël er aan toe: ‘ook een goede stof
zuiger’.

Sam
Sam woont bij Simone, Peter, Luna, Boas en Ot 
aan de G.N. Schutterlaan. Sam heette al Sam 
en die naam draagt hij nog. Een naam die ze 
eigenlijk wel heel leuk vonden en lekker kort. 
Dus bleef Sam ‘Sam’. 
Sam komt uit een nest in de Achterhoek. Simone 
had al een tijdlang gekeken op internet en zag 
een nest. De puppy’s waren een combi tussen 
een Friese stabij en een appenzeller (kortharige 

berner sennen). Dat zijn twee honden die 
 Simone leuk vindt. Sam heeft van beide wat, 
want het is een kort harige hond die gezellig mee 
doet in het gezin. Ze wilden ook een hond ‘om 
einden mee te lopen en een die het erf bewaakt’. 
Dochter Luna volgt de puppycursus samen met 
vriendin Lisanne. Zij geven aan de andere 
gezins leden door wat ze hebben geleerd. Sam 
is nu nog bang voor de moederpoes die jonge 
poesjes heeft. Simone denkt dat dat wel over 
gaat als ze aan elkaar wennen. 

Jambo
Jambo woont bij Astrid, Aryan, Julian en Lisanne 
aan de G.N. Schutterlaan. Hun vorige hond 
moesten ze laten inslapen. ‘Het was zo saai 
zonder hond’, vertelt Astrid, ‘geen getrippel 
meer voor de deur ’s ochtends als we op
stonden.’ Jambo is een kruising tussen een 
berner sennen en een boerenfox en komt uit 
Garmerwolde, uit een nest van de familie Van 
den Berg. Dat was lekker dichtbij en gemakke
lijk.  Julian en Lisanne konden elke week even 
naar de pup kijken en wennen.
Het was best moeilijk om een naam te beden
ken. Ze hoorden, toen het Afrikaanse kinderkoor 

in Thesinge was, dat Jambo in het Swahili ‘ hallo’ 
betekent. Dat vonden ze een toepasselijke 
naam voor zo’n leuk hondje. Lisanne volgt een 
puppycursus. 

Boena
Boena woont bij Hans, Mieke en Miser aan de 
Kerkstraat. Al kort na de dood van hun vorige 
hond, begonnen vooral Miser en Mieke een 
hond te missen. ‘Een hond is gewoon zo leuk. 
We konden er niet zonder’, vertelt Mieke. Op 
een gegeven moment stond er een foto met tien 
zwarte puppy’s op het internet. Mieke en Miser 
waren meteen verkocht. Boena heeft een Ethio
pische naam, het betekent ‘koffie’. De koffie is in 
Ethiopië erg donker van kleur en dat is Boena 
ook. Boena is een kruising tussen een heide
wachtel en een zwarte herder. In de zomer
vakantie hadden ze alle tijd om Boena op te 
voeden. En als ze met vakantie gaan gaat 
 Boena naar oma. 

Geen rage, geen besmettelijk virus, gewoon een 
kwestie van toeval, die puppyboom. 

Irene Plaatsman

Feestweekend in Garmerwolde
Zoals aan de foto’s te zien is had de organi
satie geen beter weekend kunnen kiezen 
dan dit weekend van 8 en 9 september. Een 
prima temperatuur en volop zon, kortom: 
stralend weer.

Zaterdagmiddag begon het feest met het Blue 
Moon festival. Dat speelde zich af op het erf van 
de boerderij van Pelleboer. Het erf was hiervoor 
feestelijk aangekleed met diverse stalletjes en 
een groot aantal tafels en bankjes. En een 
 podium, een grote trailer van de firma Ritsema. 
Voor de inwendige mens waren er diverse ver
snaperingen, variërend van patatmet tot chili 
con carne. Plus natuurlijk bier, wijn en fris. Het 
Blue Moon festival was bedoeld om een podium 
te bieden aan al die Garmerwolders die een 
artis tieke boodschap wilden brengen. En dat 
bleken er veel te zijn. Het zeer gevarieerde pro
gramma liep van ‘s middags vijf tot ‘s avonds 
twaalf uur, met optredens van onder andere de 
Popschool, de Trekpadbloazers, Joke de Jong 
en De Daip. Wel vierentwintig totaal verschil
lende optredens. Een succes kun je wel zeggen, 
dit Blue Moon Festival. En gezellig!
Zondag was de dag van het waterspektakel op 
het Damsterdiep, bij Café Jägermeister. Ieder
een die durfde (en kon) zwemmen kon daar over 
water lopen. Tenminste, als je overeind wist te 
blijven in je grote ‘luchtballon’. Om dit water
lopen nog spannender te maken was er een 
wedstrijdelement aan toegevoegd. Al met al een 
prachtig spektakel. Zowel voor de deelnemers 
als voor de toeschouwers.
De winnende teams waren Bas Duursema met 
Rob Braspenning als eerste bij de jongeren en 
Rosa Elbertsen met Richt Bouma als tweede. 
En Annemieke Tichgelaar met Jeanette Pen

verband van de Feestcommissie van Dorps
belangen, de Activiteitencommissie van het 
Dorpshuis en Douwe Westra van Café Jäger
meister.

Henk Vliem

De surfers halen de drijflopers binnen (foto: Sieb-klaas Iwema)

tenga als eerste bij de ouderen en Bart ter Veer 
met Bert Leegte als tweede. Daarna natuurlijk 
nog volop napraten en zo bij Jägermeister.
De organisatie achter dit prachtige feestweek
end Garmerwolde was een samenwerkings
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De Blue Moon loterij
Er zijn dit jaar weer loten verkocht voor de feest
week. Voor veel Garmer wolders is de loten
verkoper inmiddels een vertrouwde verschijning 
en de meeste dorpsgenoten kopen zes loten 
voor € 5,00. Het verheugt ons dat er steeds 
meer mensen twaalf loten voor een tientje ko
pen. Dat schiet tenminste op. De totale op
brengst bedroeg dit jaar € 795,00. Met aftrek van 
de prijzen bedraagt de nettowinst € 495,00, te 
besteden aan de festi viteiten. Hartelijk dank!
De prijswinnaars waren allen zeer content met 
hun prijs.
De 1e prijs (€ 150,00) was voor Richt Bouma van 
de Lageweg, de 2e prijs (€ 100,00) was voor de 
familie Kattenberg van de Koningsheerd en de 
3e prijs (€ 50,00) was voor de familie Kuipers 
van de Hildebrandstraat. 
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd. 
Tot volgend jaar.Volop belangstelling voor het spektakel in het Damsterdiep (foto: Henk Tuinema)

Uitbundig dansen op het Blue Moon festival (foto: Margriet de 
Haan)

(foto: Sieb-Klaas Iwema)

(foto’s: Marieke de Groot)
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Opening foto-expositie 2012
Vrijwel elk najaar ga ik even 
naar de openings avond van 
de expositie van de Fotogroep 
Garmerwolde. Die avond is al
tijd prima verzorgd en je hoort 
in de openingstoespraak mees
tal wel iets wat je nog niet wist 
of je wordt attent gemaakt op 
bepaalde, speciale foto’s of op 
het thema van de expositie.

Dit jaar was er een verrassing, 
 althans voor mij. De openings
toespraak werd namelijk niet uit
gesproken door één maar door 
twee personen: Margriet de Haan 
en Bart Buist, beiden al weer twee 
jaar lid van de fotogroep. Elkaar 
afwisselend en elk op haar of zijn 
eigen karakteristieke wijze werd 
door hen het thema van de exposi

tie 2012 toegelicht: straatfotografie.
Volgens Bart bestaat er voor straat
fotografie geen eenduidige definitie 
en evenmin bestaat er een recept 
dat automatisch een ‘straatfoto’ 
 oplevert. Margriet brengt het als 
volgt onder woorden: ‘Als je je op 
straat begeeft word je ook aan
getrokken door de straat en haar 
omgeving. Beroeps straatfotografen 
bedenken vaak van te voren wat ze 
willen fotograferen: oude of jonge 
mensen, mensen die roken of die 
met veel boodschappentassen 
 lopen enzovoort. Sommigen in 
onze fotogroep doen dit ook wel 
enigszins, maar veelal zijn wij alert 
op datgene wat er op straat ge
beurt; we proberen een bijzonder 
moment te vangen. En als je foto’s 
maakt word je vanzelf meer bewust 

van mooie beelden. De mooiste 
 foto’s zijn ook nog vaak toevals
treffers. Waar het om gaat is dat je 
alert genoeg bent om dat bijzon
dere ogenblik te vangen. Daarom 
heet onze expositie dit jaar dan ook 
In een ogenblik’.
Al met al een boeiende opdracht die 
de fotogroep zich dit jaar gesteld 
had, en ik vond de resultaten zeer 
geslaagd. De expositie toonde een 
rijke schakering aan bijzondere ge
beurtenissen die ‘In een ogenblik’ 
op foto vastgelegd zijn.
Voor de liefhebber van feitjes: de 
Fotogroep Garmerwolde is opge
richt in 2000, door Jan Noordhof en 
Auke Kuipers tijdens de voorjaars
vergadering van Dorpsbelangen. 
De aanleiding was het volgende: 
vroeger liepen er langs de Dorps

weg sloten. Op een gegeven 
 moment werden deze gedempt. 
Van deze gebeurtenis had Jan 
 Noordhof een reportage gemaakt 
en die werd vertoond op deze 
voorjaarsvergade ring. Hans  Klamer 
maakte ook foto’s en ook deze 
werden vertoond. Auke Kuipers 
kwam naar aanleiding hiervan met 
het idee om een fotogroep op te 
richten. Er werd een oproep ge
plaatst in de G&T en enkele 
maanden later was de oprichting 
van de Fotogroep Garmerwolde 
een feit. Van de leden van het 
 eerste uur zijn alleen Auke Kuipers 
en Joke de Jong nog lid.

Henk Vliem

Boekenmarkt voor torenklok groot succes
Er zijn van die dagen dat alles 
meezit. Zater dag 8 september 
was zo’n dag. Een stralen de zon, 
kramen vol boeken en koop
lustige boekenliefhebbers. 
De boekenmarkt bij de kerktoren 
van Garmer wolde werd zo een 
groot succes.

Toren vol boeken
Om geld in te zamelen voor het her
stel van de torenklok besloot de 
beheercommissie van de kerk een 
boekenmarkt te organiseren. Al 
voor de zomervakantie ontvingen 
inwoners van Garmerwolde en 
Thesinge een flyer, met daarop de 

aankondiging van de boekenmarkt 
en het verzoek boeken te schen
ken. Dat leverde eerst nog niet zo 
veel op. Maar na de zomer stroom
den de boeken toe. De toren stond 
zo vol met uitpuilende dozen, dat 
de deur bijna niet meer dicht kon. 
De vraag was nu niet of er genoeg 
boeken waren, maar of er genoeg 
kopers zouden zijn. Die waren er. 
Om klokslag elf uur ging de markt 
open, ruim daarvoor stonden de 
eerste wachtenden al voor het hek.

Gulle gevers, grage kopers
Kijken, lezen, kopen. De markt liep 
als een trein. Op de kramen en in 

de toren lagen honderden boeken, 
van paperbacks tot dikke pillen, 
van romans tot kookboeken, strip
boeken en kinderboeken. Aan het 
eind van de dag zat er zo’n zeven
honderd euro in kas. Het geld is 
bestemd voor de slingervanger die 
inmiddels in de torenklok is ge
plaatst, zodat de klok weer op tijd 
loopt en slaat. Zo’n slingervanger 
kost veel geld. De Stichting Oude 
Groninger Kerken, eigenaar van de 
kerk, nam de helft van de kosten 
voor haar rekening. De Plaatselijke 
Commissie, de beheer der, de an
dere helft. Maar dat was nog zo’n 
groot bedrag, dat de commissie 

een subsidie aanvraag indiende bij 
de Vereniging Dorps belangen. 
Dankzij de bijdrage van Dorpsbelan
gen en de opbrengst van de boeken
markt, kan de rekening worden 
betaald.

De commissie dankt alle mensen 
die boeken hebben gegeven én 
gekocht. Met elkaar dragen we zo 
bij aan het behoud van onze 
prachtige middeleeuwse kerk. En 
is Garmerwolde weer bij de tijd!

Namens de Plaatselijke 
 Commissie, Anne Benneker 

Jong en oud waren druk aan het zoeken of er iets van hun gading bij was 
(foto: Cees Leurs)

Veel belangstelling voor ‘boeken voor bij de tijd’ (foto: Jan van Dijk)
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De bus (die van de meziek). (foto: Andries van der Meulen)

Op zondagmiddag 28 oktober vindt voor de tiende keer het muziek
festival Meziek mit bus plaats.
Een uniek festival door de combinatie van blues, roots en soul
muziek en het bijzondere vervoer met oude bussen tussen de drie 
podia in Ruischerbug, Zuidwolde en Thesinge.

Oog voor detail
Tijdens de Open Monumentendagen was er in de kerk van Garmer
wolde een duotentoonstelling van Carel Hazeveld en zijn zwager 
Bert Albronda.

Toen ik zondagmiddag een kijkje in de kerk nam, raakte ik in gesprek met 
een ouder echtpaar uit Midwolda. Zij genoten met volle teugen! Mevrouw 
verwoordde het als volgt: ‘Het mogen dan amateurs zijn, maar ik vind het 
mooier dan menig modern werk van beroepskunstenaars waarvan ik niet 
weet wat het voorstelt.’ 
Ook onze middeleeuwse kerk vond ze erg mooi. Er ontbrak nog één ding: 
orgelmuziek!
Toen dhr. Pelleboer een poosje later binnenstapte en op het prachtige Van 
Oeckelenorgel begon te spelen, was haar dag helemaal goed.
Ook Carel was in zijn element en genoot van de belangstelling. Hele 
gezinnen kwamen de kerk binnen en bewonderden de prachtige acrylverf
schilderijen en natuurfoto’s op groot formaat. Beide kunstenaars hebben 
oog voor detail. Neem bijvoorbeeld de vier foto’s van dezelfde bomen, 
maar dan telkens in een ander jaargetijde. Of de enorm uitvergrote bloem
delen. En uiteraard de pietepeuterig naar oude foto’s uitgewerkte schil
derijen... Kortom: fijn om te bekijken.

Hillie Ramaker-Tepper

Meziek mit bus 2012 Voor dit lustrum is er een speciaal programma samengesteld. In tegenstel
ling tot voorgaande jaren is er deze keer aan het eind van de middag één 
grote slotmanifestatie in dorpshuis Trefpunt in Thesinge.

De bands
In Café Moeke Vaatstra in Zuidwolde speelt bluesverteraan Lefthand 
Freddy met z’n band. In het dorpshuis Ruischerbrug treedt Rootbag op 
met muziek die zo uit het zuiden van de Verenigde Staten zou kunnen 
komen. En in Trefpunt in Thesinge sluit de vaderlandse funk & soul
sensatie The Soul Snatchers het festival af.

De kaarten
Dagkaarten: € 20,00. Losse kaarten voor Zuidwolde en Ruischerbrug: 
€ 5,00. Er zijn géén losse kaarten verkrijgbaar voor The Soul Snatchers in 
Thesinge. Reserveringen en kaartverkoop vanaf 6 oktober. 
Als je de bustour in Thesinge wilt beginnen en eindigen, bel dan Bertus 
Kol: 06 10 461 878.
Informatie over de bands, aanvangstijden, busschema en verkoopadres
sen (met bijbehorende opstapplaatsen voor de bustour) op 
www.meziekmitbus.nl.

Carel Hazeveld geeft informatie over zijn schilderij Timmermanswerk  
plaats (foto: Cees Leurs)
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Het seizoen van stichting Felicitas ging van start met een kindervoorstel
ling en de komende voorstelling is toevallig weer toneel, maar nu voor 
volwassenen.
Op vrijdagavond 2 november om 20.30 uur speelt Toneelgroep Waark 
‘Haardloper Huzengoa’ in het Trefpunt te Thesinge, de entree bedraagt 
€ 10,00.
Het stuk gaat over de legendarische Groningse topatleet, de marathon
loper Louwe Huizenga (Wehe 1893  Ruinerwold 1973). Hij liep harder dan 
de wereldkampioenen van zijn tijd en zijn stunts werkten enorm op de 
verbeelding. Zo nam hij het op tegen renpaarden op de drafbaan, en won. 
Ooit stapte hij uit een boemeltrein om rennend eerder op het volgende 
station aan te komen. Als ‘Haardloper Huzengoa’ liep, kwamen duizenden 
Groningers hun huis uit om het fenomeen te aanschouwen. Als hij vanaf 
de Grote Markt een van de eerste officiële marathons liep (in zijn eentje!) 

Veel te doen in het nieuwe seizoen in Dorpshuis de Leeuw
De herfst komt eraan, dus heeft de Activiteitencommissie van Dorps
huis de Leeuw in Garmerwolde plannen gemaakt voor de lange don
kere dagen. 

Eten en drinken 
Natuurlijk gaat de eerste vrijdag van de maand het café weer open voor 
de Dorpsborrel. Vanaf 17.00 uur ben je welkom. Luid het weekend in met 
je dorpsgenoten. Er zijn gefrituurde happen verkrijgbaar. 
Het is inmiddels traditie. De laatste zondag van de herfstvakantie (28 ok
tober) kookt Theo Spijker. Het restaurant gaat open om 17.00 uur. Het 
menu is nog een verras sing. 

Creatief
Zondagmiddag 7 oktober start het Naaicafé. Dé plek voor ervaren en on
ervaren naaisters. Deskundige begeleiding is aanwezig, patronen zijn er 
ook. Maak bijvoorbeeld in twee middagen een leuke rok. Het Naaicafé is 
open op de zondagmiddagen 7 en 21 oktober en 11 en 18 november, van 
13.00 tot 15.00 uur. Kosten: € 5,00 per keer, dat is inclusief twee keer 
koffie of thee. Breng wel zelf je stof mee. Mail voor meer info of opgave 
naar marjan@ouderijksweg1.nl. 
Er staat nog meer creatieve activi teiten in de planning: een workshop 
vilten waarin je een bloem en een zeepsteen maakt. Een docent van Min
erva geeft de workshop en bij voldoende belangstelling ook een cursus. 
Datum: een avond in oktober of november. Kosten: inclusief materialen 
ongeveer € 15, tot € 17,50. Meer weten of je opgeven? 
Aafke Kooi, 06 25 584 4 53 / aafkekooi@live.nl.
 

Voor de kids
Vorig jaar een enorm succes, dus dit jaar weer: een griezelig, spannend 
en toch leuk Halloweenfeest. Met schminken, kalebassen uithollen en 
kinderdisco. Zaterdag 27 oktober van 15.00 tot 17.30 uur. 
En een maand later, op zaterdag 24 november, een spetterend Sinter
klaasfeest.

Voor de agenda
Voor je het weet is het zover: het jaarlijkse kerstdiner in het Dorps huis, dit 
jaar op zaterdag 22  december. En voor het nieuwe jaar kun je vast no
teren: zondag 17 februari om 11.00 uur een Snertconcert met muziek van 
Grensgeval. Op woensdagavond 6 maart komt Theater te Water naar het 
Dorpshuis. Kijk voor meer informatie ook op www.dorpshuisdeleeuw.nl.
Steeds het laatste nieuws weten over het Dorpshuis? Meld je aan voor de 
digitale Nieuwsbrief. Dat kan via de website www.dorpshuisdeleeuw.nl. 

Anne Benneker

Popschool Garmerwolde weer van start
De Popschool Garmerwolde gaat zijn derde seizoen alweer in. Inmid
dels zijn er succesvolle optredens geleverd door een aantal bands 
tijdens de Ballonfiësta Meerstad op 1 september en natuur lijk in de 
feestweek van Garmerwolde!
 
Op maandag 8 oktober beginnen de lessen weer. Er is nog plek voor 
nieuwe deelnemers tussen de 8 en 18 jaar, dus lijkt het je leuk om onder 
begeleiding in een bandje te spelen, geef je dan gewoon even op via 
info@derijdendepopschool.nl. De lessen zijn op maandagmiddag en 
avond (uiterlijk tot 20.15 uur) in Dorpshuis De Leeuw te Garmerwolde.
De Popschool is er niet alleen voor kinderen uit Garmerwolde, maar voor 
iedereen die in de buurt woont. Dus ook voor kinderen die in Thesinge 
wonen! Je hoeft geen instrument te kunnen bespelen, dat leer je 
gaandeweg. Het gaat er vooral om dat het leuk is om muziek te maken.

Sabine Hoes De Bent op Ballonfiësta Meerstad (foto: Sabine Hoes)

Haardloper Huzengoa in Thesinge
stond de hele binnenstad grijs van de mensen. De naam van Huizenga 
werd in één adem genoemd met die van die andere beroemde Groninger, 
Jaap Eden. Toch is hij nu volslagen onbekend. Er is geen Louwe 
 Huizengahal, er is geen Louwe Huizengabaan, geen plein, geen straat, 
geen steeg. Wel is het verhaal over Louwe Huizenga nauwkeurig opgetekend 
door journalist Job van Schaik en door Jan Veldman bewerkt tot een 
Gronings talig toneelstuk. Echt de moeite waard om te gaan bekij ken. 
Kaarten kunt u bestellen door een mail te sturen naar stichtingfelicitas@
gmail.com of te bellen naar 06 14 948 438. Wacht daar niet te lang mee, 
de verkoop gaat snel.
Kijk voor het hele jaarprogramma van Stichting Felicitas op www.thesinge.
com/felicitas

Pluc Plaatsman
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India, een land vol met wonderen
Alles op het laatste moment doen, daar 
ben ik goed in. Flink veel stressen tijdens 
de voorbereiding, nog snel de laatste spul
letjes kopen en op de juiste plek van het 
megagrote vliegveld in Düsseldorf terecht 
komen. Na allerlei controles en wat traantjes 
weggepinkt te hebben zaten we nu dan toch 
echt in het vliegtuig naar India, een beetje 
onwerkelijk was het wel. 

Samen met Floor ben ik dit grote avontuur 
 begonnen, we zijn via de organisatie Dare2Go 
in een verzorgingstehuis voor straatjongens 
 beland en hebben hier vier maanden gewoond. 
Het tehuis stond in het armste gedeelte van een 
grote, vieze, drukke, maar geweldige stad, 
 genaamd Chennai. 

Het verkeer
Aangekomen op het vliegveld aldaar stond de 
baas van het project ‘Karunalaya’ ons al op te 
wachten. Met gevaar voor eigen leven stapten 
we in de auto en gingen we het verkeer van India 
in. Tijdens de rit hebben onze oren kennis ge
maakt met het lawaai en getoeter op straat en 
ook onze neus bleef niet ongeschonden door de 
urinegeur om ons heen. De witte strepen op de 
weg waren er ook maar voor de sier en de snel
weg was gevuld met lopende mensen, fietsers, 
tuktuks, motors en een paar auto’s. Na ongeveer 
twee weken waren we er helemaal aan gewend, 
we keken nergens meer van op. Kriskras liepen 
we over straat naar de overkant om vervolgens 
in een rijdende bus zonder deuren en ramen te 
springen. 

Snel gewend
Het was heel gek om te zien hoe snel we gewend 
raakten aan alles. We keken er bijvoorbeeld niet 
meer van op als er een week geen water was of 
als de elektriciteit er weer eens mee ophield. 
Maar ook het straatbeeld, de cultuur en de ge
woontes werden na verloop van tijd normaal. 
Floor en ik keken op gegeven moment zelfs uit 
naar de rijstmaaltijden die we elke dag drie keer 
voorgeschoteld kregen. Jaja, het Indiase eten zit 
vol variatie: witte rijst, gele rijst, rijstschijven, rijst 
met bruine saus, rijst met witte saus, rijst met 
kip, rijst met gele drab, rijst met oranje drab, rijst 
met een pittig sausje en rijst met een nog pittiger 
sausje. We aten altijd samen met de jongens en 

de eerste dagen zijn we tijdens het eten flink 
uitgelachen. We moesten namelijk met onze 
handen eten en dat is verdraaid lastig! De eerste 
dag werden we ook meteen gewezen op onze 
kledingstijl; onze westerse kleding zag er name
lijk niet uit. Meteen werden we dan ook op sleep
touw genomen om allerlei Indiase jurken aan te 
schaffen. 

Het werk
Op het project hebben we de jongens die nog 
niet naar school konden Engelse les en rekenen 
gegeven en ‘s avonds gaven we de school
jongens computerles. De rest van de dag klets
ten we veel, deden we leuke dingen en hadden 
we een rustmoment. De temperatuur was 
namelijk continu 45 graden en door onze dikke 
Indiase jurk met broek zweetten we ons kapot. 
We hebben ook een aantal keer een uitstapje 
gemaakt omdat de jongens die niet naar school 
kunnen normaal gesproken niet buiten het pro
ject komen. Zo hebben we de bioscoop onveilig 
gemaakt, zijn we naar de dierentuin geweest en 
naar het zwembad. Nou ja de jongens dan, om
dat Floor en ik vrouw zijn, mochten we niet in het 
zwembad komen. 

Indruk
De vier maanden gingen razendsnel voorbij en 
in het vliegtuig terug naar huis konden we maar 
niet beseffen dat het alweer voorbij was. De jon
gens zijn echt hele goede vrienden van me ge
worden in die paar maanden. Gelukkig hebben 
we nog steeds contact met het project en hope
lijk kan ik volgende zomer terug om de jongens 
weer te zien.
Onze reis heeft heel veel indruk op mij gemaakt: 
Ik ben in aanraking gekomen met veel armoede, 
een andere cultuur en de verhalen van de 
 jongens over hun verleden hebben mij diep ge
raakt. Het was dan ook niet altijd even makkelijk, 
maar ik ben heel erg blij dat ik deze reis heb 
mogen maken. Met het sponsorgeld van onze 
inzamelingsactie gaat het project hun oude ge
bouw weer opknappen, zodat ze ook daar 
straatjongens kunnen opvangen. Toch is en blijft 
het India dus dat kan wel een hele tijd gaan 
 duren. Als je het leuk vindt om meer te lezen 
over mijn reis of om meer te weten te komen 
over de Indiase cultuur dan kun je onze uit
gebreide blog bekijken op www.marjoleinfloor.
waarbenjij.nu. Ook hebben we veel foto’s aan 
onze blog toegevoegd. 

tata, Marjolein Lam

Floor en Marjolein (rechts) tussen hun jongens.

Wist-u-dat…
 Er een brokjesdief actief is?
  Patricia Suer en Michelle Smelik (050 302 

1121) zich afvragen van wie o wie die mooie 
rooie kater is die elke nacht de etensbakjes 
van hun katten komt leegeten?

  Tatiana Guikema de grote stap waagt en in 
oktober haar eigen haar studio aan de Oude 
Rijksweg in Garmerwolde opent?

  u nu al een afspraak met haar kunt maken via 
tel. 06 52 689 239?

  Er alwéér een nieuwe pup in Thesinge is ver
schenen?

  het een IJslandse hond is, hij Bor heet en van 
Stefan Kleintjes op de Singel is?

  Rederijkerskamer ‘Wester’ op 15 en 16 decem
ber een spectaculair theaterstuk brengt in de 
kerk van Garmerwolde?

  u dit maar beter nu alvast in uw agenda zet om 
het niet te missen?

  er meer info te vinden is op 
 www.westertheater.nl?
 Egels levende kippen lusten en aanvreten?
  dit in Thesinge is gebeurd en u dus uw kippen

hok blijkbaar ook al egelproof moet maken?
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Ook de smederij in Thesinge was 
tijdens de Open Monumenten dag 
op zaterdag 8 september open. 
Oomke Postma liet onder andere 
zien hoe men vroeger spijkers 
met een draai maakte en gaf 
uitleg over oude werktuigen 
zoals de onlangs verworven 
linksdraaiende handaangedreven 
kolom boormachine. 
Men was zeer tevreden over de 
opkomst. 

(tekst + foto: Sieb-Klaas Iwema)

Plannen N360
Op dinsdagavond 11 september was er in 
dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde een 
inloopbijeenkomst over de wegverbinding 
Groningen  Delfzijl (N360) met als doel de 
verkeersveiligheid en de leefbaarheid te 
verbeteren. Voor de hele route Groningen  
Delfzijl is 7,5 miljoen beschikbaar.

Schetsen
De voorgestelde maatregelen rond de beide 
kruispunten in Garmerwolde zijn:
  Geweideweg/Dorpsweg: kruispunt recon stru

eren tot kruispunt met verkeerslichten of 
 rotonde;

   Fledderbosweg: monitoren veiligheidssituatie 
in relatie tot ontwikkeling RWZI Garmerwolde.

Er liggen drie schetsen op tafel: twee met een 
rotonde (bij de een moet de boerderij van 
 Spanninga wijken, de ander gaat door het huis 
van Ard Agteresch) en eentje met verkeers
lichten plus een ruim fietspad over het erf van de 
familie Agteresch. 

Tijdens de ontwerptafelsessie blijkt dat de 
mensen uit het dorp niet zitten te wachten op een 
rotonde of verkeerslichten. Nou ja, een drukknop 
voor voetgangers en fietsers zou misschien nog 
wel iets zijn… Of een fietstunnel onder de Dorps
weg door! De meeste (bijna)ongelukken ge
beuren tenslotte met fietsers en brommers. Om 
de snelheid op het fietspad er wat uit te halen 
zou een sinusdrempel of kamelen bult ook wel 
iets zijn. Of een lus in het fietspad, richting de 
Dorpsweg. En zorg dat het gras op de hoeken 
regelmatig wordt gemaaid…
En dan de maximum snelheid op de Rijksweg 
van vóór het kruispunt Fledderbosweg tot voorbij 
het kruispunt Geweideweg/Dorpsweg naar 50 
km! Maak er een bebouwde kom van, met visu
ele snelheidsbeperkingen en een zodanige 
midden berm dat het onmogelijk wordt om elkaar 
te passeren. Gecombineerd met twee flitspalen, 
die ook regelmatig werken. Of trajectmeting.
Nog een paar aanvullende opmerkingen:

   verplaats het plaatsnaambord; je kijkt er nu 
tegenaan en daardoor wordt het zicht belem
merd;

   breng het struikgewas langs het fietspad weer 
terug (aan de veldzijde). Dat geeft beschutting 
en tempert tevens het lawaai;

   waarom zijn zes van de twaalf lichtmasten 
weggehaald en branden ze ook nog maar 
flauw? Je ziet de fietsers niet meer aankomen…

Afspraak
Binnenkort komt er een proef over de hinder van 
het landbouwverkeer. Ook wordt er gewerkt aan 
een ‘fietsroute plus’; misschien kunnen ze daar
op inhaken?
Na de laatste inloopbijeenkomst worden de 
plannen uitgewerkt en horen we wat er met onze 
inbreng is gedaan. Rond de zomer van volgend 
jaar nemen Provinciale Staten een realisatie
besluit.

Hillie Ramaker-Tepper
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ChiRunning
Ongeveer een jaar geleden heb ik voor het eerst kennis gemaakt met 
ChiRunning. Het sprak mij aan omdat het een looptechniek is die op een 
slimme manier gebruik maakt van de zwaartekracht in combinatie met 
goed luisteren naar je lichaam. Veel mensen die regelmatig last van bles
sures hadden, maar niet wilden stoppen met hardlopen, hebben hier baat 
bij gehad.
Ik ben nog steeds een zeer beginnend loper maar deze techniek bevalt 
me goed. In gesprek met wat dorpsgenoten bleek dat er belangstelling 
was om wat meer te weten te komen over deze loopmethode.
Ik heb daarom de ‘dichtstbijzijnde’ ChiRunninginstructeur gevraagd om 
bij voldoende belangstelling een kennismakingsclinic te geven. Deze zal 
dan plaatsvinden op maandag 8 oktober, duurt ongeveer 1,5 uur en kost 
€ 10,00 per persoon. Opgave kan rechtstreeks bij Henny, de contact
gegevens staan onderaan. Bij minimaal 15 deelnemers gaat het door, 
weer of geen weer. Uiteraard zijn ook belangstellenden van buiten 
Garmerwolde of Thesinge welkom (dus: zegt ‘t voort!). De clinic is geschikt 
voor iedereen, van gevorderde lopers tot mensen die van plan zijn te gaan 
beginnen met hardlopen.
Verzamelpunt wordt het Dorpshuis in Garmerwolde (buiten, er is helaas 
geen zaal beschikbaar); de clinic gaat van start om 18.30 uur in verband 
met het daglicht.
Opgeven kan bij Henny Brouwer, instructeur ChiRunning en Walking. 
Tel. 06 15 698 722, email info@bvlopen.nl, website www.bvlopen.nl.
Mocht de clinic een succes zijn, dan bestaat de mogelijkheid om een 
vervolgtraining op locatie te organiseren.

Jurrien Baretta

Nieuws van Nereda Technologie

Op 23 augustus is men op de waterzuivering in Garmerwolde met 
twee heimachines begonnen met het heien van de ca. 600 palen van 
10 meter lengte. Men heeft voor een iets smaller model gekozen, 
zodat men de paal met kleine klapjes de grond in kon slaan; hierdoor 
ontstonden er minder trillingen en drongen de palen ook niet te ver door 
in de ondergrond (het zand). Op 11 september was het klaar. Men had 
inmiddels ook een vaste omheining gemaakt. En nadat er een schuim
betonnen werkvloer van ± 5 cm dikte was gelegd, kon men schoon aan 
het ijzerwerk voor de vloer beginnen; deze wordt ongeveer 60 cm dik.
Men hoopt het betonwerk voor of in de week van 22 oktober klaar te 
 hebben. Daarna kunnen de prefab wanden worden geplaatst; dit zijn ele
menten van 8 meter hoog, 2,5 meter breed en 25 cm dik, die elders zijn 
gemaakt. Dit karwei hoopt men rond half december klaar te hebben.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Men is hier druk aan het heien (foto: Sieb-Klaas Iwema)

Walfridusloop
Op zaterdag 1 september liepen de wandelaars van de Walfridustocht 
door ‘Taisn koukstad’. De geestelijkheid van het voormalig klooster Ger
mania, de abt met drie nonnen, zorgden voor de koek. Helaas misten 
velen deze overheerlijke lekkernij; ze waren te vroeg. In Trefpunt was 
koffie en kon men een stempeltje halen. Ook de smederij was open. 
Postma en Oudman hadden redelijk wat bezoek. Dat kon Kor van Zanten 
niet zeggen, want om organisatorische redenen ging de route niet langs 
de Kloosterkerk. Niet dat Kor met zijn handen in het haar zat, maar wel 
met een kerk vol lege banken.

Jakob van der Woude

De abt met drie nonnen zorgden voor de koek. 
V.l.n.r.: zuster Annelies, abt Jacobus de Mindere, moeder overste Ria en 
zuster Heina (foto: Desiree Luiken)

Schaatsen met 
Presto op Kardinge
De dagen worden korter, afscheid van de zomer, jammer!
Maar als de dagen weer gaan lengen, dan gaat de winter strengen. Nog 
even geduld, het Damsterdiep wacht al maanden op de vorst en is er weer 
helemaal klaar voor, jij ook?
Presto, de ijsvereniging van Garmerwolde wel. We gaan weer naar 
Kardinge, iedere vrijdag vanaf 12 oktober 2012, van 17:00 tot 18:15 uur.
Voor nadere info: mail naar presto.garmerwolde@gmail.com of vraag een 
van de bestuursleden.
Zie ook: www.garmerwolde.net/verenigingen.aspx: Sport – IJsvereniging 
Presto.

Jacob Hartog 
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Vrijdag 5 oktober organiseert 
de voetbalvereniging GEO haar 
jaarlijkse rommelmarkt in de 
sporthal aan de W.F. Hildebrand
straat in Garmerwolde. De rom
melmarkt begint om 18.30 uur. 

Succesvolle traditie
De rommelmarkt bij GEO is ieder 
jaar weer een succes. Wat veertien 
jaar geleden als een eenmalig 
evenement begon, is uitgegroeid 

tot een succesvolle traditie. Ook dit 
jaar is er weer een ruim aanbod aan 
tweedehands artikelen, speel goed, 
boeken en curiosa te koop. Ook zijn 
er veel mooie  prijzen te winnen.

Heeft u nog spullen in goede staat 
(geen witgoed, meubilair of tv’s) en 
wilt u deze afstaan aan de vv GEO? 
Belt u dan met Jantje Ypey 
050 302 1714. 

Arend Kampen erelid VIOD
Op het jaarlijks uitstapje van de Taisner toneelvereniging VIOD 
werden twee leden in het zonnetje gezet.

Wellie Boer was dit jaar 50 jaar lid.
Zij is onze vaste ‘veurzegster’. Daar hoort natuurlijk een mooi cadeau bij: 
ze kreeg een zilveren broche met een molleboon erop. Verder kreeg ze 
een koffiepakket van een bepaald merk, waarin ook twee bekers. Op elke 
beker was een groepsfoto van de spelers gemaakt. Eén van jaren terug 
en één van het vorig jaar.

Arend Kampen nam na 36 jaar afscheid van VIOD als regisseur.
Voor zijn inzet voor al die jaren kreeg hij een zilveren dasspeld met een 
molleboon erop. 
Verder kreeg hij een doos met twee flessen wijn + twee mooie glazen. Op 
één stond een lach en op de ander een traan. Dat zijn de symbolen van 
het toneelspel.
Voor alles wat hij voor VIOD heeft gedaan werd hij tot erelid benoemd. Hij 
kreeg hiervoor een oorkonde aangereikt door voorzitter Andries van der 
Meulen.
Natuurlijk was er ook voor elk een prachtig boeket bloemen.

We hebben een gezellige, fijne dag gehad met elkaar. Eerst in Noord
polderzijl, waar koffie gedronken werd. Daarna ging het naar Pieterburen 
waar bij de ‘Koningin’ Gre Parelmoer een gezellige middag volgde en waar 
we van een heerlijk viergangendiner genoten.

Roelie Dijkema

Formulierenangst

Bent u wel eens bang? Voor donker, brede pleinen of kleine 
ruimtes? Daar bestaan officiële medische termen voor en 

 bijbehorende therapieën. Dus waar u ook aan lijdt, er is altijd een 
oplossing en dus hoop. Maar dat geldt niet voor alle fobieën.

Wie niet meer zo jong en snel van geest is, kan aardig in de war raken bij 
het invullen van formulieren. Vaak is de oorzaak de onduidelijkheid of 
dubbelzinnigheid van de vragen. Dat leidt tot lichte ergernis. Maar als het 
formulier in kwestie ertoe doet, als je er iets mee moet aanvragen of juist 
opzeggen dat belangrijk voor je is, dringt zich behalve de irritatie ook 
nervositeit en faalangst op. Stel dat ik het verkeerd of onvolledig invul, 
krijg ik dan straf?

Het aantal formulieren neemt toe, en de meest angstaanjagende zijn de 
gebruiksaanwijzingen bij apparaten. Vaak zijn die zo beroerd vertaald dat 
je er niets van snapt. Wat moet je met: ‘Verstop de katdeur in achter het 
rode knop, wat niet van uw toestel zit.’? Een ware lijdensweg zijn hand
leidingen bij computers en mobiele telefoons. Het ergerlijke eraan is dat 
ook als je gewoon kunt lezen en nadenken, er toch geen touw aan vast te 
knopen valt. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat je eigenlijk al snapt waar 
het om gaat, en dus volstaat de fabrikant met cryptische en onvolledige 
informatie. De nieuwste telefoons hebben zelfs geen handleiding meer, 
die zit zogenaamd in het apparaat!

Wat het nog erger maakt is dat jonge, slimme snotneuzen het allemaal 
moeiteloos snappen en meteen met zo’n ding aan de haal gaan. Een 
minachtende blik is je deel. Die achterstand is nooit meer in te halen. Help!

Fredje Bouma

Arend Kampen krijgt van de nieuwe voorzitter Andries van der Meulen het 
erelidmaatschap uitgereikt (foto: Hans van den Brand)

Stoomfluitjes
Te koop:
Twee gele hanglampen, Italiaans 
design, handgeblazen Muranog
las, merk Leucos Micene S38. 
De lampen zijn vijf jaar oud. Bieden 
vanaf € 450,00 voor twee lampen.
050 542 0729 / wim195@hetnet.nl. 

Verloren:
Tijdens het Blue Moon Festival (de 
eerste avond van het Feestweekend 
in Garmerwolde) is Ard Agteresch 
zijn gitaar kwijtgeraakt. Hij had de 
koffer met gitaar, na zijn optreden, 
op een tafel naast de tap gelegd om
dat hij toen bardienst had. Na afloop 
van het festival bleek de gitaar ver
dwenen. Een nare verrassing voor 
Ard dus. En een groot verlies want 

een gitarist en zijn gitaar zijn als het 
ware onafscheidelijk. 
Het gaat om een zwarte kunststof 
gitaarkoffer (merk RockCase) met 
daarop met DUCTtape geplakt de 
hoofdletter A. In de koffer zit een 
zwarte elektrische gitaar, type 
Fender Jaguar Special Edition.
Wie weet hier meer van of heeft iets 
gezien? 

Email: ard@ouderijksweg1.nl of 
tel. 050 542 6469 / 06 19 230 825

Rommelmarkt bij GEO
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Of hij wilde of niet, Marinus Vermue 
werd op de stille nazomeravond 
van 17 september voor zijn huis in 
het avondzonnetje gezet door zijn 
medekoorleden van TheSingers. 
Op het moment dat hij de deur uit 
wilde stappen voor de wekelijkse 
zangrepetities in de Kloosterkerk 
werd de tenor verrast door ‘Va Pen
siero’ van Verdi. Daarmee bedank
ten zijn medeTheSingers Marinus 
voor zijn tomeloze inzet sinds de 
oprichting van het koor.
Vijf jaar lang was hij naast tenor niet 
alleen voorzitter, maar ook penning
meester, secretaris, podium bouwer, 
kopieerman en tijdens de uitvoerin
gen spreekstalmeester! Marinus 
heeft nu meer tijd beschikbaar voor 
zijn tweejarige opleiding tot ver
pleegkundig specialist en blijft 
 gelukkig ook nog meezingen. 
 Marinus, veel succes met je oplei
ding!

Ernst Lofvers

Dat had ik nog nooit meegemaakt; 
het bankje was op deze zonnige 
zondagmiddag bezet. In de ene 
hoek hing een dikke man en in de 
andere zat een broodmagere 
vrouw. Een echtpaar? Hij praatte 
en zij zweeg, keurig de armen over 
elkaar. Er tussenin gaan zitten had 
geen zin, want dan verstoorde ik 
het luidruchtige gesprek. En boven
dien keek de man mij aan of hij 
wilde zeggen: jou lust ik rauw bij 
een kopje slappe thee. Eerst maar 
een rondje dorp. En toen maar naar 
het bankje bij de molen. Daar kon 
ik zien wanneer ze weer op hun 

 fietsen stapten. Dat heeft toch nog 
zeker een half uur geduurd. Hè hè, 
eindelijk mocht ik. ‘Hest t veur 
 mekoar kregen?’ riep een bewoner 
van de Schutterlaan in korte broek 
op zijn fiets. ‘Ga je niet naar het 
feest?’ wilde een bewoonster van 
de Kerkstraat weten. Dus lang kon 
ik niet blijven zitten, want ik mocht 
net als de korte broekman en de 
op haar zondags geklede mevrouw 
naar een verjaardag. De volgende 
dag het maar weer eens ge
probeerd. Dat had meer succes. 
Een echtpaar parkeerde de auto 
tegenover de school. Een dame op 
leeftijd werd in een rolstoel gezet. 
Ze kwamen mijn kant op. ‘Woont u 
hier?’ vroegen ze. Ja, ik kon moei

lijk ’t ontkennen. ‘En weet u ook iets 
van vroeger, over Thesinge?’ 
Vroeger, ja wat is vroeger? Voor de 
één is dat tien jaar en voor de ander 
tweeënvijftig jaar geleden. ‘Nou 
onze moeder…’ (of was het geen 
echtpaar, maar broer en zus?). Dat 
hoor je ook zelden of nooit: onze. 
Vooral mannen hebben daar een 
handje van als het over hun 
schoonmoeder gaat en meestal 
niet erg vleiend.
‘Onze moeder is dementerend en 
ze heeft hier gewoond. Vrij snel zijn 
we naar de stad verhuisd. We heb
ben haar meegenomen op deze 
mooie middag. En nu zijn we in 
Thesinge’. Om een lang verhaal 
kort te houden: even later zaten ze 

bij mij thuis op de bank. Ze vertelde 
vol enthousiasme over die en die 
en ik van mijn kant vertelde wat ik 
wist. Mijn vader had mij vroeger wel 
het een en ander verteld. Haar 
broer, Piet Plas was tijdens een 
 hevige onweersbui op het land van 
Veenkamp door de bliksem getrof
fen en overleden. Moeke genoot 
zichtbaar van de gesprekken en bij 
het afscheid bedankte ze hartelijk. 
En nu wilt u graag weten of het een 
echtpaar was of niet? ‘Mijn vrouw’, 
zei meneer, ‘had het idee geopperd 
om naar Thesinge te gaan.’

Jakob van der Woude

Het Bankje
Marinus wordt door zijn medekoorleden in het avondzonnetje gezet. (foto: Hetty van Linge)

Mini-openluchtconcert voor scheidend voorzitter van TheSingers

Thesinge en Garmerwolde staan er weer gekleurd op.
Dit mede door Sandra Sarfo, Tessa Tammens en Lucie 
van Zanten, die voor de clubkas van GEO in Thesinge 
langs de deuren zijn gegaan met tachtig bolchrysanten. 
Deze waren al snel verkocht. En op de Schutterlaan waren 
ze nog niet eens geweest… 
(foto: Desiree Luiken)
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Mag het een 
kilowattje meer 
zijn? 
Doet u mij maar 
een half gesneden 
bruin, een onsje 
champig nons en 
een kilowatt 
elektriciteit. 
Kunnen we 
binnenkort ook 
stroom krijgen 
bij de Agrishop? 
(tekst en foto: 
Andries Hof)

‘De Soos’
De klaverjasavond in september 
heeft de volgende uitslag 
opgeleverd:
Kees Wierenga 5416
Riëtte van der Molen  4868
Bert Buringa  4816
Ria Visser  4784
De volgende keer is op dinsdag 9 
oktober, aanvang 20.00 uur. 
Nieuwe kaarters zijn van harte 
welkom.

Verkiezingen 
Garmerwolde: 

nadat de 
 stembiljetten op 

de grond zijn 
gelegd vangt het 

tellen aan
(foto: Cees Leurs)

Informatieavond vuurwerk angst bij de hond
Elk jaar is het weer ‘feest’ rond 
oud en nieuw. Bij het knallen van 
de eerste rotjes, begin decem
ber, schieten honden vaak al 
in de stress. Ze vluchten voor 
afgestoken vuurwerk en raken 
verdwaald. Of ze willen juist niet 
meer naar buiten, verstoppen 
zich in huis, willen niet meer 
eten of hebben allerlei andere 
problemen.

Van Stad tot Wad Dierenartsen 
 organiseert dit jaar wederom een 
gratis informatieavond waarin be
sproken wordt hoe men het beste 
kan omgaan met honden met vuur
werkangst.
Tijdens deze avond zal worden uit
gelegd wat vuurwerkangst is en 
hoe deze angst bij de hond her
kend kan worden. Het tweede deel 
van de avond zal gewijd worden 
aan de mogelijkheden om de angst 

te vermin deren of zelfs geheel weg 
te nemen.
Belangstellenden kunnen zich aan
melden via onderstaande telefoon
nummer of via email.
Locatie: Diergezondheidscentrum 
Van Stad tot Wad, Noorddijkerweg 
26a, Groningen.
Datum: donderdag 25 oktober, 
aanvang 19.30.
Opgeven: 050 541 6070 
of groningen@vanstadtotwad.nl.
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Agenda
Foto van de maand

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 16 oktober vóór 18.00 uur via:
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Zondag 30 september
09.30 uur Dienst des Woords
17.00 uur Ds. H.K. Sok
Zondag 7 oktober
09.30 uur Ds. J. Brons
14.30 uur Ds. J. Brons
Zondag 14 oktober
09.30 uur Ds. J. Huisman
16.30 uur Ds. H. de Graaf

Zondag 21 oktober
09.30 uur Dienst des Woords
14.30 uur Ds. J. van ‘t Spijker
28 oktober
09.30 uur Ds. G. Huisman
14.30 uur Ds. G. Huisman

Zondag 7 oktober 
doopdienst Levi Bol 
om 9.30 uur in Thesinge 
voorganger is ds. Rooseboom uit 
Drachten
Zondag 14 oktober 
viering Avondmaal
om 9.30 uur in Thesinge 
voorganger is ds. Koolhaas uit 
 Winschoten 
Zondag 21 oktober 
doopdienst Jonne Rutgers 
om 10:00 uur in Garmerwolde 
voorganger is ds. Ypma uit 
 Scharnegoutum 
Zondag 28 oktober 
gezamenlijke zangdienst met Ten 
Post 
om 10.00 uur in de Kloosterkerk
door werkgroep Liturgie

Zondag 4 november 
oogstdienst 
om 11.00 uur in Thesinge
voorganger is ds. Frenay uit 
Mensingeweer

Elke zaterdag
Thesinge; 15.00  20.00 uur: Café 
De Oude School open.
Zaterdag 29 september
Taisner Dörpsrun.
Zondag 30 september 
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwolde;
workshop ‘druk, druk, druk’: 
stem pelen, drukken en zo.
 voor kinderen, 13.00  14.45 uur;
  voor volwassenen, 15.00  16.15 

uur.
Kosten: € 6,00 inclusief materialen 
en drinken.

Een eigengemaakt vlot, van een plank en geverfde spe-
ciekuipen, werd uitgeprobeerd in het Thesinger Maar. 
(foto: Desiree Luiken)

Vrijdag 5 oktober
•		Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol

de; vanaf 17.00 uur: dorpsborrel, 
gefrituurde happen verkrijgbaar.

•		Gymzaal	Garmerwolde;	vanaf	
18.30 uur: Rommelmarkt GEO.

Zaterdag 6 oktober
Buurhoes, Ten Boer; 14.00  17.00 
uur: ‘Creatief Ten Boer’, een project 
in het kader van ‘De vonk van Ten 
Boer’. Er worden talloze workshops 
georganiseerd zoals cupcakes ver
sieren, pimp my bike, graffiti spuiten, 
patchwork & quilten, figuur zagen, 
kleien, schminken, stoeptekenen, 
bloem schikken, tas versieren, haar 
invlech ten, schilderen, breien, enz. 
enz. Iedereen is welkom.

Zondag 7 oktober
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwolde;
13.00  15.00 uur: Naaicafé, 
kosten: € 5,00, incl. 2 koffie of thee.
Maandag 8 oktober
•		Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol

de; start derde seizoen pop
school Garmerwolde.

•		Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol
de; 18.30 uur: bij voldoende 
belangstelling kennismakings
clinic ChiRunning.

Vrijdag 12 oktober 
Kardinge, Groningen; 17:00  
18:15 uur: start schaatstrainingen 
ijsvereniging Presto.
Woensdag 17 oktober
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwolde;
19.45 uur: Joke Keizer vertelt bij 
de Vrouwen van Nu over haar 
reizen door de Sovjet Unie.
Vrijdag 19 oktober
Garmerwolde; tussen 18.00 en 
20.00 uur: Ophalen oud papier.
Zondag 21 oktober
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwolde;
13.00  15.00 uur: Naaicafé, 
kosten: € 5,00, incl. 2 koffie of thee.

Donderdag 25 oktober
•		Kerkhörn	Garmerwolde;	10.00	

uur: Koffiemorgen. Er kunnen 
nog meer bij…

•		Diergezondheidscentrum	Van	
Stad tot Wad, Noorddijk; 19.30 
uur: gratis informatieavond over 
vuurwerkangst bij honden.

Zaterdag 27 oktober
•		Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol

de; 15.00  17.30 uur: Halloween
feest. Schminken, kalebassen 
uithollen en kinderdisco.

•		Thesinge;	vanaf	9.00	uur:	
ophalen oud papier. 
Zondag 28 oktober

•		Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol
de; vanaf 17.00 uur: Eetcafé 
Theo. Info over het menu en 
prijzen volgt op www.dorpshuis
deleeuw.nl.

•		Thesinge,	Ruischerbug	en	
Zuidwolde; vanaf 13.00 uur: 
lustrum muziekfestival Meziek 
mit bus.

Vrijdag 2 november
•		Dorpshuis	De	Leeuw,	

Garmerwolde; vanaf 17.00 uur: 
Dorpsborrel, gefrituurde happen 
verkrijgbaar.

•		Trefpunt,	Thesinge;	20.30	uur:	
Toneelgroep Waark speelt 
‘Haardloper Huzengoa’ (zie 
artikel in deze krant).


