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Haarstudio Tatiana
In de vorige G&T berichtten wij u 
al over een te openen kap salon 
aan de Oude Rijksweg 33 in 
Garmerwolde door de 23-jarige 
Tatiana Guikema. Het is bijna zo 
ver: op vrijdag 12 oktober nam 
ik alvast een kijkje. Het resultaat 
mag er zijn: een heuse kapsalon 
met alles erop en eraan…

Een enthousiaste Tatiana treedt 
me tegemoet: ‘Dit is echt mijn plek
je! Ik werk het liefst op afspraak, 
maar passanten zijn natuurlijk ook 
welkom. Zowel dames, heren als 
kinderen. Ik blijf bij via cursussen, 
beurzen, en dergelijke.’ Een vlotte 
jonge meid, die bruist van energie. 
Ze ziet het al helemaal zitten: ‘Ik 
heb altijd al kapster willen worden. 
Ik was een jaar of veertien toen 
mijn vader mij eens een kappers
schaar in de hand drukte en zei: 
Maak er maar iets leuks van.’

Opleiding
‘Ik zit al vanaf m’n zestiende in het 
kappersvak en heb dus al de  nodi  ge 
ervaring. Een dag in de week naar 
school en vier dagen op een werk
plek. Ik had al meteen een stage
plek. Ik zou vier dagen naar school 
en een dag stage, maar mijn baas 
vond het beter om vier dagen te 
werken en een dag naar school te 
gaan. Je leert het meeste in de 
praktijk; die ene dag op school is 
echt voor de theorie. Ik had geen 
gebrek aan modellen: m’n vader, 
moeder, oma, vrienden, kennis
sen... iedereen wilde me wel hel
pen’ vertelt ze.
‘Begin 2009 heb ik mijn diploma 
gehaald en in oktober 2009 een 
andere werkplek gekregen om nog 
meer ervaring op te doen. En na 
drie jaar Loppersum kies ik nu voor 
mezelf.
Ik heb inmiddels mijn Master Color 
Expert, dat is een traject van een 

half jaar in Rotterdam. Een oplei
ding waardoor ik alles op het ge
bied van haarverven weet. Ook 
voor visagie heb ik al wel cursus
sen gevolgd en in de toekomst krijg 
ik nog makeup erbij voor  eventuele 
bruidjes, gala’s of andere feestelijk
heden.’

Eigen baas
Het was altijd al haar droom om 
een eigen zaak te beginnen. Het 
kappersvak zit bij de Guikema’s in 
de familie, en allemaal hebben ze 
een eigen bedrijf.
‘Er komt zoveel bij kijken: heel wat 
papierwerk. Je bent er dag en nacht 
mee bezig. Je gaat er met elkaar 
voor, de hele familie helpt mee. 
Maar alles wat bij de bouw tegen 
kon lopen, liep ook tegen. Nu is het 
hartstikke leuk. Afgelopen zaterdag 

had ik al zeven klanten op één mid
dag. En dat zonder recla me. De 
offi ciële opening is op zater dag 27 
oktober, van 11.00 tot 19.00 uur.
Ik werk met Wella, een heel bekend 
en goed product. Je kunt bij mij 
 te recht voor kleuren, knippen, op
steken, permanenten, epileren van 
de wenkbrauwen, wimpers verven 
en wenkbrauwen verven. Ik vind 
het leuk om een beetje te verande
ren. De ene keer blond, dan weer 
donker; mensen herkennen mij 
soms niet meer.’

Nieuwe ideeën
‘Het zelfstandig zijn trekt me aan: 
risico’s durven nemen, kijken wat je 
nog meer kunt doen. Ik ben bijvoor
beeld naar een kappersbeurs in 
België geweest. Je ziet nieuwe 
shows, trends en technieken. Er 

Tatiana in haar nieuwe kapsalon (foto: Cees Leurs)

gaat ook heel veel via Facebook; 
de sociale media heb je toch nodig. 
Er komt bijvoorbeeld een klant met 
een foto van een kapsel op z’n 
 mobiele telefoon; dan probeer je er 
samen uit te komen en een leuk 
resultaat te bereiken. Ik heb een 
iPad met modellen; je kijkt op de 
iPad en je hebt verschillende kap
sels voor je. Je kunt ook veel idee
en opdoen via Google. Een vrien
din en ik hebben samen iets 
ontworpen voor haar bruiloft; ik 
stapte er met m’n kapperskoffer 
(zo’n trolly) op af en mocht de hele 
naaste familie behandelen.’

Binding met de klanten
‘Ik ben een echt dorpsmens; door
dat de mensen bij je in de zaak 
komen, hoor je ook nog eens iets 
uit het dorp. Als kapster hoor je van 
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alles, je bent er zo’n beetje psychia
ter bij: je biedt een luisterend oor, 
de mensen zijn hun verhaal kwijt.
En de klant wordt even verwend, 
met een hoofdmassage bijvoor
beeld. Ik heb een wasunit; je ligt 
lekker ontspannen in je stoel. Dat 
vind ik zelf ook nog wel lekker, even 
een verwenmomentje, een mas
kertje erop… Het gaat om de per
soonlijke benadering, het contact 
met mensen, interesse in je mede
mens, binding met je klanten. Je 
moet professionaliteit uitstralen, je 
moet het goed doen.’

Thesinger Run 
Steeds meer lopers weten de 
 Thesinger Run te vinden: er deden 
ruim vijftig lopers meer mee dan 
vorig jaar. De lopers konden kiezen 
uit rondje Klunder, rondje Stads
weg, rondje Thesinge en de halve 
marathon. Rondje Thesinge (10 
kilo meter) is een mooie ronde waar
bij de lopers het dorp  Thesinge van 
alle kanten kunnen aanschouwen. 
De kinderen konden meedoen aan 
de Kidsrun. Julian Mollema deed 
als nummer 272 mee aan de 600 
meter in de leeftijdscategorie van 
4 t/m 6 jaar; hij werd vierde. 
(foto: Joost van den Berg)

Fijn dat er na Simon Veninga als 
ambulante kapper met zijn caravan 
en in het verleden kapper Leugs 
(nog familie van Tatiana) weer een 
heuse kapsalon in ons dorp komt. 
In de meeste dorpen gaat alles 
weg; het is mooi als je in je eigen 
dorp terecht kunt.
Voor een afspraak kunt u bellen 
naar Haarstudio Tatiana: 
06 52 689 239.

Hillie Ramaker-Tepper

Lopend eten in Thesinge
De opdracht: een hoofdgerecht 
voor negen eters. Speciaal ver-
zoek: kunnen er alsnog twee 
 vegetariërs bij jullie aanschui-
ven? Natuurlijk! Maar wat te 
doen met onze hoofdmaaltijd: 
confit de canard met in eenden-
vet gebak ken aardappels.
Even denken, even puzzelen. 
We besluiten om er een apart 
 vega-gerechtje bij te maken. Dat 
past prima bij de geroosterde 
groente salade die we toch al bij 
de eend gaan serveren. 

18.25 uur De laatste controle
De tafel is gedekt, de wijn staat 
open, de salade is gemengd, de 
vegagerechtjes zijn grillklaar. De 
eendenbouten redden zich wel in 
de oven en de aardappels staan 
klaar om gebakken te worden. 

18.40 uur Trefpunt
Er heerst een gezellige, opgewon
den drukte. Opperkoks Ton en 
Christien handelen de administra
tieve en financiële zaken met de 
bijna negentig deelnemers soepel 
af. Een goede voorbereiding is het 
halve werk. Routes worden verge

leken, iedereen verheugt zich op 
een lekker avondje. De koks van 
eerste gang verdwijnen al weer 
snel naar hun aanrecht. Als Ton 
‘aan tafel’ roept, gaat ook de rest op 
pad naar het koude voorgerecht. 
Sommigen moeten er een flink stuk 
voor lopen. Wij beginnen vlak over 
de brug.

19.15 uur Koud voorgerecht, aan 
het begin van de Schutterlaan
Paniek in de keuken. Een hond des 
huizes is over de tafel gelopen en 
heeft de tapashapjes die al klaar
stonden geproefd en goedgekeurd. 
Voldaan kijkt ie toe hoe de baasjes 
met kunst, vliegwerk en een goed
gevulde koelkast opnieuw acht 
mooie voorgerechten op tafel tove
ren. Een 10 voor het improvisa tie
talent! Het smaakt heerlijk.
Tussendoortje: snel op de fiets 
naar huis om de aardappeltjes op 
gang te brengen en de eenden te 
checken. Alles onder controle. 
Overal lopen eters.

20.00 uur Warm voorgerecht, iets 
verderop aan de Schutterlaan
Dat meedoen met lopend eten ook 

kan als je alleen bent of je partner 
geen trek heeft of moet werken, 
bewijst het gezelschap dat rond de 
tafel zit aan een heerlijke warme 
wortelsoep. Vijf van de negen dis
genoten hebben voor deze avond 
gelegenheidspartners gevonden. 
Een levendig gezelschap. De tijd 
vliegt om.

20.45 uur Hoofdgerecht, thuis aan 
de Singel
Terwijl de gasten binnendruppelen 
is het nog even spitsuur in de keu
ken. Wat nog warm en gaar moest 
worden is gelukkig op het juiste 
moment klaar. Snel de vega
gerecht jes onder de grill en de 
dressing over de salade. Wijn en 
water in de glazen. 
Er zit een divers gezelschap aan 
tafel: geboren Thesingers, oudere 
en nieuwere import. Het leeftijds
verschil tussen de oudste en jong
ste zal zo’n 30 jaar zijn. Mensen die 
elkaar wel kennen maar niet in el
kaars ‘kringetje’ zitten. Dat maakt 
Lopend Eten juist zo’n leuk en ver
rassend gebeuren. Als iedereen 
vertrokken is naar de verschillende 
toetjesadressen, komen we er

achter dat we geen foto van onze 
gerechten hebben gemaakt...

22.15 uur Nagerecht, Kapelstraat
Een toetje maken voor Lopend 
Eten lijkt een moeilijke klus. De 
gasten hebben al drie gangen ach
ter de kiezen, gemaakt door men
sen die daar alles voor uit de kast 
hebben gehaald. Maar een frisse 
wandeling door het dorp en het 
vooruitzicht van weer een andere 
samenstelling rond een  nieuwe 
keukentafel maakt dat je best ruim
te hebt voor een huisgemaakte 
vanillepudding, een bolletje ijs en 
een heerlijk kopje koffie. Met bon
bon. Lekker, dat lopend eten!

23.00 uur Trefpunt
Napraten met koffie en likeurtjes. 
Na een middag in de keuken en 
een avond lekker tafelen, maken 
wij het niet laat. Dat Lopend eten in 
2013 op 5 oktober plaatsvindt staat 
inmiddels genoteerd!

Aly Pepping

Vier gangen (foto’s: Ton Ensing)
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De Taisner rais vond dit jaar plaats op 21 
september. Voor de twintigste keer werd de 
reis door Dorpsbelangen georganiseerd.

Weervrouw en gebak
Om acht uur vertrok de bus met 34 personen van 
Smidshoek. Waar de reis heen ging was een ver
rassing. Jakob had wel een cryptische omschrij
ving gegeven van de route. De eerste hint was 
‘de jonkvrouw hield geringe afstand tot de weer
vrouw’. Dus reden we langs de Fraeylema borg 
in Slochteren naar de weer vrouw in Noordbroek: 
we brachten een bezoek aan Harma Boer. 
Onder weg waren we nog langs het standbeeld 
van K. ter Laan gekomen.
Bij Harma konden we maar met zijn zessen 
tege lijk terecht, zo klein was het kamertje. Zij liet 
ons zien hoe het weerbericht tot stand komt. 
Interessant om dat eens te zien.
Toen allen aan de beurt geweest waren, ging het 
naar Heiligerlee waar even gestopt werd bij het 
standbeeld van Graaf Adolf. Die is hier gesneu
veld, wat het uitbreken van de Tachtigjarige 
 Oorlog tot gevolg had. Toen ging het door het 
mooie Westerwolde naar Bourtange, waar de 
koffie met gebak op ons stond te wachten.

Zingen, eten en varen
Hierna konden we nog even wat rondneuzen. 
Rolf Keur (een vriend van Jakob) had een Duits 
lied bij zich en dat moesten we zingen. Oefenen 
en nog eens oefenen. De zin ervan is mij ont
gaan. Op de markt in Bourtange stond een 
groepje Duitsers en die vonden het prachtig.
Nadat we de bus weer opgezocht hadden ging 
het de grens over. We hadden een grote bus, 
maar de chauffeur reed ons feilloos over de 

Taisner rais

De Bloazers lopen voor de reislustigen uit (foto: Andries van der Meulen)

smalle binnenwegen. Zoals hij zelf zei, toen ik 
hem hiervoor een complimentje gaf: ‘je bent 
chauffeur of niet.’ In Heede in Duitsland kwamen 
we langs een lindeboom van duizend jaar. Wat 
een knaap. We hebben hem met z’n allen om
armd. Kort daarna kwamen we aan bij hotel De 
Linde voor de warme hap.
Tegen drieën werd de terugreis aanvaard en 
ging het naar Ter Apel, waar de ‘Diverdoatie’ op 
ons lag te wachten voor een boottocht op de 
Ruiten Aa. In Ter Wisch pikte de bus ons weer 
op en ging het naar Onstwedde waar even stil 
gestaan werd bij de Juffertoren, de tweede die 
we die dag zagen. De eerste hadden we gezien 
in Schildwolde. Het verhaal gaat, dat er vier juf
fers waren die voor straf ieder een toren moes
ten bouwen. Er waren dus vier juffertorens in 
onze provincie, twee er van zijn afgebroken.

Verrassing en nog meer eten
Toen ging het rechtstreeks naar Thesinge. In de 
beschrijving stond dat ons in Thesinge nog een 
verrassing zou wachten. En wat voor verras
sing! Op de hoek Schutterlaan – Lage weg ston
den de Taisner Bloazers ons op te wachten en 
ging het achter de muziek aan naar café De Olle 
Schoul. Hier werden we getrakteerd op een kop 
heerlijke groentesoep met vlees en ballen en 
een broodje kroket. Wat een verschil met de 
soep die we in Heede kregen. Die leek meer op 
bouillon met stukjes kunstvlees.
Hierbij wil ik de reiscommissie, bestaande uit 
Welly Boer, Trijn van der Meulen, Clara van 
 Zanten en Jakob van der Woude  die ook als 
reisleider fungeerde en dat voortreffelijk deed –
heel hartelijk danken voor deze fijne dag.

Roelie Dijkema

Vier gangen (foto’s: Ton Ensing)

Op zondag 30 september werd er in Dorpshuis 
De Leeuw te Garmerwolde een workshop druk
ken gegeven door Tineke Meirink. Het eerste 
deel van de middag was voor de jeugd, ± negen 
stuks. Door stevig te drukken maakten zij lijnen 
op een soort rubber matje. Bij het via de druk
pers op een papieren tas drukken van de voor
stelling, kwam daar geen inkt. Maar de letters en 
afbeeldingen moesten wel in spiegelbeeld ge
schreven zijn! Het was mooi om te zien hoe ze 
dat deden en elkaar hielpen, en uiteindelijk 
 tevreden met hun tasje naar huis gingen.

Daarna was het de beurt aan de volwassenen, 
eveneens zo’n negen stuks. Men mocht de 
voorstelling eerst op een vel papier tekenen, 
dan op de gum leggen en erover wrijven zodat 
de afbeelding op de gum werd ‘gedrukt’. Wat 
gestempeld moest worden, mocht blijven; de 
rest moest weggesneden worden met een guts. 
Er kwamen prachtige stempelcreaties tevoor
schijn en eenieder ging met voldoening naar 
huis. Een geslaagde middag.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Van drukpers tot gutsen

De kinderen én Tineke hebben veel lol (foto: Sieb-Klaas Iwema)
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ChiRunning
In de vorige G&T werd een anderhalf uur 
 durende ChiRunning-clinic aangekondigd. 
ChiRunning zou een manier kunnen zijn om 
blessurevrij te kunnen hardlopen. Twee jaar 
geleden ben ik met hardlopen gestopt van-
wege een blessure. Diezelfde blessure speelt 
nu ook op bij mijn andere sporten: volleybal 
en fietsen. Ik had dus een goede reden om 
mij voor deze clinic op te geven. 

Op maandagavond 8 oktober waren er tien 
meer en minder geoefende hardlopers op de 
clinic in Garmerwolde afgekomen. Onze Chi
Runninginstructeur was Henny Brouwer. Na 
een korte uitleg over ChiRunning, een combina
tie van inzichten uit T’ai Chi met de energie van 
het hardlopen, kwam gelijk de eerste oefening 
aan bod: houding in het staan, met voeten recht 
vooruit, knieën niet op slot, bekken in evenwicht 
door gebruik te maken van de onderbuikspieren, 
rug recht met de armen ontspannen en de 
schouders niet te ver achterover, zodat de 
 armen vrij voorlangs het lichaam kunnen zwaai
en en het hoofd recht omhoog en zo hoog 
 mogelijk, zodat de nek geen rimpels vertoont. 
En dat was nog maar het begin.
Na verdere uitleg over de wijze van voort
bewegen zijn we gaan hardlopen, een rondje 
Oude Rijksweg  Grasdijkweg, begeleid met een 

In november kun je creatief en sportief aan 
de slag. En… op zondag 25 november heb-
ben we een hoge gast: Sinterklaas komt in 
het dorpshuis! 

Creatief
Vilten is een oeroude techniek, maar weer hele
maal in. Simpel om te doen, je hebt er niet veel 
materiaal voor nodig, en je maakt de leukste 
creaties. Op donderdag 1 november wordt een 
cursus vilten gegeven in het dorpshuis. Op deze 
avond maak je een bloem van vilt en een zeep
steen, een soort steen van vilt waar zeep in zit. 
Bij voldoende belangstelling volgt een complete 
cursus. 
De workshop begint om 19.30 uur en duurt tot 
ongeveer 22.00 uur. Kosten: € 15,00 voor work

shop en materiaal, inclusief twee consumpties. 
Meer weten of je opgeven? Aafke Kooi, 06 25 
584 453 of aafkekooi@live.nl.
In oktober startte het Naaicafé. Meer daarover 
lees en zie je in het verslag elders in deze krant. 
In november gaat het Naaicafé nog twee keer 
los, op zondag 4 en 18 november, van 13.00 tot 
15.00 uur. Kosten: € 5, per keer, dat is inclusief 
twee keer koffie of thee. Breng wel zelf je stof 
mee. Email voor meer info of opgeven: 
marjan@ouderijksweg1.nl. 

Sportief
Op 8 oktober was er een clinic ChiRunning. De 
deelnemers waren zo enthousiast dat er nu een 
cursus volgt, drie keer een blok van twee uur. 
Zie het artikel in deze krant.

Hij komt, hij komt
Zondag 25 november komt Sinterklaas in het 
dorpshuis. Kinderen, ouders en grootouders 
verzamelen zich om 13.30 uur in het dorpshuis, 
de Sint komt om ongeveer 14.00 uur. Het wordt 
een feestelijke middag met toneel, kunsten van 
de Pieten en natuurlijk veel pepernoten. Het 
 festijn duurt tot ongeveer 15.00 uur.

Kijk voor meer informatie ook op 
www.dorpshuisdeleeuw.nl.
Steeds het laatste nieuws weten over het Dorps
huis? Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief 
Dat kan via de website 
www.dorpshuisdeleeuw.nl.

Dorpshuis De Leeuw Garmerwolde

metronoom die stond ingesteld op 180 tikken 
per minuut, zodat we ook nauwkeurig op 180 
stappen per minuut konden komen. Tijdens het 
rondje zijn we diverse keren gestopt voor oefe
ningen om het ChiRunnen te verbeteren.
Iedereen was goed te spreken over de clinic en 
een aantal hebben zich opgegeven voor een 

vervolgcursus, die binnenkort gehouden gaat 
worden.
Voor meer info of opgeven: Henny Brouwer, 
www.bvlopen.nl, email: info@bvlopen.nl.

Tjakko Tjakkes

Henny Brouwer geeft de deelnemers instructies (foto: Cees Leurs)

Papier, stof en naalden
Op zondag 7 oktober was de eerste bijeenkomst 
van het naaicafé in Dorpshuis De Leeuw in 
Garmer wolde. Negen vrouwen waren deze mid
dag aanwezig; de een was een patroon aan het 
(na)tekenen, de ander stof aan het (ver)knippen 
en weer een ander zat achter een van de vele 
naaimachines. En ja: de een doet het zus en de 
ander zo; men gaf elkaar tips of leende de papier
schaar. De naaimachines zijn best met hun 

tijd meegegaan en in de loop der jaren voorzien 
van allerlei handige snufjes. Het was gezellig 
met een kop thee en zelfgemaakte cake.
Volgens mij worden blouses of hesjes dit najaar 
in. Dus huisgenoten: let rond 25 december eens 
op, misschien hebben ze iets moois aan.
Dames, veel succes met het in alle rust maken 
van…
N.B. Er zijn inmiddels twee middagen geweest; 
op de zondagen 4 en 18 november krijgt u nog 
een kans.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema
Opperste concentratie in het naaicafé 
(foto: Sieb-Klaas Iwema)
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Zondag 4 november van 13.00 uur tot 16.00 
uur houden Klaas en Jelmar Geertsma een 
open dag voor alle bewoners van Thesinge en 
Garmerwolde. Plaats: het voormalige Rabo-
bankgebouw, Kerkstraat 9a in Thesinge.

U bent vast wel eens in aanraking gekomen met 
het werk van vader en zoon Klaas en Jelmar 
Geertsma, misschien zonder het te weten. 
 Zeker als u het Dagblad van het Noorden leest. 
Het lettertype dat in die krant wordt gebruikt is 
namelijk door Jelmar zelf ontworpen tijdens zijn 
opleiding Grafische Vormgeving aan Academie 
Minerva in Groningen. Het lettertype heet 
 Chaton. Al voordat Jelmar afgestudeerd was, 
koos de krant dit lettertype van deze noordelijke 
ontwerper; een geweldige opsteker natuurlijk. 
Jelmar is momenteel werkzaam als freelance 
grafisch vormgever. Hij voelt zich meer vorm
gever dan kunstenaar. Typografie is echt zijn 
ding en hij ontwerpt onder meer boeken voor 
uitgeverij Passage. 
Zijn vader Klaas is kunstenaar in hart en nieren. 
Klaas is ook opgeleid als grafisch ontwerper en 
heeft zich altijd meer aangetrokken gevoeld tot 
de vrije kunststroom binnen het vak: hij ontwerpt 
zelf veel grafiek, posters en affiches, bijvoor
beeld voor concerten en ideële instanties. Ook 
maakt hij portretten, onder andere van Gronin
ger stadsdichters en portretten in opdracht. 
Klaas schildert daarnaast ook Groningse land
schappen, zoals in het atelier te zien is. Op dit 
moment is hij druk met het voorbereiden van 
een expositie in Enschede.

De drukpers en het atelier
Klaas en Jelmar waren al in het bezit van een 
prachtige drukpers. Beide wonen in de stad, 
zochten een nieuwe atelierruimte om met de 
drukpers te gaan werken en vielen uiteindelijk op 
het strak vormgegeven bankgebouw in  Thesinge. 
Ze kwamen op Thesinge omdat de afstand van
uit de stad wel meeviel. Het atelier met een 
 betonnen ondergrond is geschikt voor de zware 
drukpers en er is ruimte genoeg voor de opslag 
van materialen, bijvoorbeeld de vele kleuren inkt. 
Daarnaast is het een gerieflijk gebouw. Klaas en 

Boekdrukatelier Thesinge

Jelmar Geertsma (foto: Klaas Geertsma) Klaas Geertsma (foto: Jelmar Geertsma)

Sint Maarten op zaterdag 10 november
Dit jaar valt Sint Maarten op een zondag. Een 
aantal scholen uit Ten Boer heeft de handen in
een geslagen en in overleg besloten om Sint 
Maarten dit jaar op zaterdag 10 november te 
vieren.
CBS De Til en OBS Garmerwolde hebben con
tact met elkaar gehad en besloten om het idee 
te volgen: Garmerwolde en Thesinge vieren Sint 

Maarten dit jaar op zaterdag 10 november. We 
hopen dat de gemeente zorgt voor een gemeen
telijke aankondiging in kranten etc. maar door 
het lezen van dit bericht bent u alvast op de 
hoogte.

Joyce Mollema, directeur CBS De Til
Ad-Jan van Larsdonk, directeur OBS 

 Garmerwolde

zijn vrouw vielen ook op de tuin rond het pand. 
In hun eigen huis in de stad hebben ze buiten 
geen plek om te zitten of om een tuin te onder
houden. 
Het belangrijkste is toch wel dat Klaas en Jelmar 
de ruimte een inspirerende plek vinden om te 
experimenteren met de drukpers en de moge
lijk heden daarvan. Ze denken nog na over het 
aanbieden van een cursus voor belangstel
lenden.

Open dag
Vader en zoon vinden het erg leuk om wat nader 
kennis te maken met bewoners in Garmerwolde 
en Thesinge. Er is veel te horen en te zien. 
Behalve dat beiden kunnen vertellen over de 
imposante drukpers (ze hebben ook nog een 
kleinere variant) kunnen zij ook prachtig vertel
len over hun vak. Er is veel te zien, want het 
atelier is ook expositieruimte. Op 4 november 
vanaf 13.00 uur bent u van harte welkom. En 
voor wie nu al belangstelling heeft, bekijk de 
website van Klaas: www.kgeertsma.nl en die 
van Jelmar: www.typehigh.nl.

Irene Plaatsman
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AED Garmerwolde
Zoals in meerdere dorpen in de gemeente 
Ten Boer hangt ook in Garmerwolde sinds 
enige tijd een Automatische Externe Defibril-
lator, kortweg AED.

De AED is een instrument dat kan worden inge
zet bij (vermoeden van) hartstilstand, ter onder
steuning van de traditionele reanimatie. Het snel 
en tijdig inzetten van een AED kan het verschil 
uitmaken tussen overleven en over lijden.
In Garmerwolde hangt de AED bij de voordeur 
van de huisarts, dokter Van Beukering, Dorps
weg 8.
Dat is mooi, maar niet voldoende. Bij de AED 
moet een overzicht komen van personen, die in 
geval van nood oproepbaar zijn om reanimatie 
toe te passen en de AED in te zetten. Meerdere 
dorpsbewoners zijn al in het bezit van een 
EHBO of BHVdiploma. Zij zijn getraind in reani
matie en weten hoe de AED gebruikt moet wor
den. Geldt dit ook voor u en wilt u in het overzicht 
worden opgenomen, geef u dan s.v.p. op bij de 
Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde, bij 
voorkeur via emailadres: info@dorpsbelangen
garmerwolde.nl. 
Mondeling mag eventueel ook bij de secretaris, 
Gerrie Zeedijk (tel. 050 541 5364) of bij een van 
de andere bestuursleden. Hoe meer hoe liever, 
want niet iedereen is op elk moment ook bereik
baar en in de buurt.
Voor degenen die nog niet over een reanimatie 
en AEDcertificaat beschikken en graag de trai
ning hiervoor willen volgen, organiseert de 
 Vereniging Dorpsbelangen eind november een 
reanimatiecursus. Voor leden van de Vereniging 
zijn hieraan geen kosten verbonden. Er is in eer
ste instantie plaats voor acht personen. U kunt 
zich hiervoor opgeven op bovengenoemd 
emailadres of telefoonnummer. 

Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde,
Gerrie Zeedijk, secretaris

Familievoorstelling Scrooge

A Christmas Carol, het beroemde kerst-
verhaal van Charles Dickens over de vrek 
Scrooge, in Garmerwolde. Wat kan het 
 publiek daarvan verwachten? Een spectacu-
laire en eigentijdse uitvoering. Met christ-
mas carols en rap, met blaasmuziek en mo-
derne media. Een spektakel dat al begint bij 
het toegangshek van de middeleeuwse kerk. 
Want ook de kerk, het kerkhof en de toren 
spelen een rol in deze familievoorstelling.

Groot project
De familievoorstelling is een idee van Hannie 
 Havenga, lid van Rederijkerskamer Wester. Een 
aantal jaren geleden zag ze ‘de magische familie
voorstelling Scrooge’ in de schouwburg. Dat 
bracht haar op een idee dat haar niet meer los
liet. Ze kortte het stuk in tot een kindervoorstel
ling met de gedachte dat Wester het misschien 
ooit met andere plaatselijke verenigingen zou 
opvoeren in en rond de kerk van Garmerwolde. 
Het idee bleef een tijd op de plank liggen. Maar 
toen kwam De Vonk van Ten Boer, een wedstrijd 
waarbij projecten ingediend konden worden. 
Wester breidde het stuk uit tot het project 
‘Familie voorstelling’, en diende het in bij De 
Vonk. Met succes, de Familievoorstelling won 
de derde prijs en daarmee een geldbedrag. Het 

Kijkspel voor en door jong en oud

De vrek Scrooge in Garmerwolde 
(schilderij: Hannie Havenga)

plan beantwoordde aan de voorwaarden, onder 
meer omdat het een sociaalmaatschappelijk 
doel dient. ‘Het is niet alleen iets van Wester, 
maar van tal van groepen in het dorp. We nemen 
bijvoorbeeld ook de jeugd mee’, zegt Hannie. 
‘Kinderen spelen toneel, de Rijdende Popschool 
rapt en speelt. Zo leren ze samenwerken, optre
den voor een publiek en pikken ze ook nog wat 
geschiedenis mee. En die Scrooge, dat is natuur
lijk een naar, gierig persoon. Zo moet je niet zijn, 
dat geldt vandaag de dag nog net zo goed.’
Naast de jeugd doen ook de Trekpadbloazers 
en het Gemengd Mannenkoor Garmerwolde 
mee. En achter de schermen wordt al druk ge
breid en genaaid aan de kostuums. Dankzij het 
geld van De Vonk heeft de Familievoorstelling 
wat meer financiële armslag en is het stuk inmid
dels uitgegroeid tot een project waar heel wat 
dorpelingen bij betrokken zijn.

Veel actie
Het stuk wordt gedragen door Wester, maar ver
wacht niet heel veel tekst. Hannie: ‘Het wordt 
vooral een spektakel waarin heel veel gebeurt, 
een kijkspel dat je als publiek meebeleeft.’ Dat 
laatste gaat zeker lukken, dankzij ingrijpende 
aanpassingen in de kerk. Hoe die eruit gaan 
zien? Hannie wil er nog niet te veel over kwijt, 
maar bijzonder, dat wordt het zeker. 

Scrooge wordt zaterdagavond 15 en zondag
middag 16 december opgevoerd. 
Meer informatie in het novembernummer en op 
de website van Wester: www.westertheater.nl.

Anne Benneker

Zaterdag 3 november kunt u overdag in het 
Trefpunt deelnemen aan workshops Hon-
gaarse muziek en dans met de Hongaarse 
groep Békés Banda. De dag is georgani-
seerd door Stichting Folk te Groningen die 
de vierkoppige band met twee dansers naar 
Thesinge heeft laten komen.

De workshops beginnen om 10.00 uur en duren 
tot laat in de middag. De dag wordt ’s avonds 
afgesloten met een concert. De band speelt op
windende en energieke dansmuziek met daarin 

een hoofdrol voor het samenspel tussen opzwe
pende violen.
Het concert begint om 20.30 uur, vindt plaats in 
het Trefpunt en de entree bedraagt € 15,00. 
 Iedereen is van harte welkom en wilt u zelf graag 
even met de voetjes van de vloer dan kan dat, 
want na het concert is er tijd voor een Hongaars 
danshuis waarbij publiek, dansers en muzikan
ten samen een feestje vieren.
Zie ook: www.folkgroningen.nl/concertagenda.

Stichting Folk Groningen

Hongaarse Dag in Thesinge

Het is weer herfst: nat maar soms ook mooi 
(foto: Joost van den Berg)
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Openschooldag CBS De Til
Ieder schooljaar in november organiseert de 
VPCBO Ten Boer de zogenaamde ‘open-
schooldag’ op de drie scholen die onder 
deze vereniging vallen. De CBS De Til in The-
singe nodigt u uit om tijdens de ‘openschool-
dag’ op woensdag 7 november 2012 tussen 
9.00 uur en 12.00 uur een bezoek te brengen 
aan De Til.

CBS De Til is een dorpsschool die ontzettend 
veel te bieden heeft. Hier zijn we trots op en dit 
willen we u graag laten zien. CBS De Til biedt:
 kleine groepen van maximaal 25 leerlingen;
  een professioneel en stabiel team met een 

lerende houding; 
  een directeur die drie dagen per week 

aanwezig is; 
 goede tussen en eindresultaten;
  een uitstekende zorgstructuur voor kinderen 

die moeite hebben met leren of juist meer aan 
kunnen; 

  een hoge mate van ouderbetrokkenheid. Dit uit 
zich in het werken met klassenouders, het 
organiseren van koffieochtenden, inloop
spreekuren, een actieve MR en OR en het 
samen werken aan het beste voor de kinderen;

  heldere school en klassenregels zodat 
iedereen weet waar hij aan toe is;

  tweewekelijks een digitale nieuwsbrief waarin 
u kunt lezen wat zich op schoolniveau en 
klassenniveau afspeelt;

 een prachtig vernieuwd schoolplein. 

De openschooldag is bedoeld voor ouders die 
kinderen op De Til hebben, maar uitdrukkelijk 
ook voor ouders die een school voor hun kind 
zoeken. Dit kunnen kinderen zijn die in Thesinge 
wonen, maar ook kinderen uit omliggende dor
pen en de stad Groningen zijn van harte welkom.
De bedoeling van de ‘openschooldag’ is dat u 
geen drempel ervaart om de school binnen te 
stappen. U kunt, terwijl de lessen gegeven wor
den, in alle groepen kijken. U ervaart hoe een 
schooldag op De Til eruitziet. Ook kunt u in ge
sprek gaan met de directeur van de school als u 
vragen heeft. Bovendien kunt u de schoolgids 
en de jaarkalender bekijken en meenemen.

Momenteel wordt hard gewerkt aan een nieuwe 
website. Hierdoor kunnen we u hier op dit 
 moment niet naar verwijzen. 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact op
nemen met de directeur van de school, 
Joyce Mollema, tel. 050 302 1172, 
email: basisschooldetil@gmail.com.
Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag; 
adres: CBS De Til, 
Kerkstraat 6, 
9797 PD  Thesinge.

We hopen u te begroeten op woensdag 7 
 november tussen 9.00 uur en 12.00 uur!
Hartelijke groet, mede namens het team,

Joyce Mollema, directeur CBS De Til

Aslasten

Fredje windt zich regelmatig op over de on-
duidelijke borden langs ’s heren wegen. In-
middels doet heel Nederland dat gelukkig. Het 
toppunt is en blijft de aankondiging ‘situatie 
gewijzigd’, als de bewegwijzeraars er zelf ook 
niet meer uit komen.

Iedereen die wel eens over een snelweg rijdt is 
zo langzamerhand bekend met de verwarrende 
en onvoorspelbare afwisseling van de snel
heidsborden voor 100, 120 en 130 kilometer. 
Onlangs bleek dat het nog moeilijker kan. Stel je 
voor: je rijdt 120 over de A50. Er doemt een bord 
met ‘120’ erop, en op het laatste moment zie je 
dat er iets onder staat: ‘6 tot 19 hr’. Onmiddellijk 
kijk je op je horloge: je zit goed. Maar de pran
gende vraag dringt zich op: hoe hard moet ik 
dan ná zeven uur ’s avonds? Bij het volgende 
120bord blijkt nog iets te zijn toegevoegd: ‘Bij 
gesloten spitsstrook’. Dus wat moet je dan als 
die open is? En waar ligt die strook? En hoe 
moet dat ’s avonds? Of voor zes uur? En voor je 
het weet heb je al remmend een kettingbotsing 
veroorzaakt.

Maar het kan nóg maller: op de A59 bij Den 
Bosch is een afslag voor een crematorium. Dat 
staat op zo’n bekend blauw bord met witte 
 letters. Vlak erna een afschrikwekkende aan
kondiging op een gifgele plaat: ‘Weging aslas
ten’. Je schrikt je dood: straks raak je verzeild in 
een dichte aswolk met harde stukjes, afkomstig 
van het crematorium. Maar gelukkig zijn er dan 
wegwerkers die de zware wolk staan te wegen. 
Of heeft het, bedenk je later als de wolk uitblijft, 
misschien iets te maken met de asdruk van het 
voorbijrazende vrachtverkeer? Wie het weet 
mag het raden.

Fredje Bouma

Van de redactie
Zoals u wellicht al wist wordt de opmaak van de 
G&T sinds een half jaar verzorgd door Aly 
 Pepping uit Thesinge. Langzaam maar zeker 
wordt de layout wat strakker en moderner, 
 zonder het vertrouwde karakter van de krant 
geweld aan te doen.
Verder zijn er nog nog de kleine opvulfoto’s die 
u her en der aantreft; ook een vernieuwing. Dit 
zijn details uit foto’s die ooit ergens in Garmer
wolde of Thesinge genomen zijn.
Als u eens iets meent te herkennen of u wilt per se 
weten wat het is, kunt u de redactie uw suggestie 
of vraag per email sturen of een briefje in de bus 
doen (zie colofon achterop  Kopij inleveren)

Het jeugdtheater (gebracht door Felicitas) wist de kinderen enorm te boeien (foto: Marion Vuist)

De Magische Spiegel
We zijn naar De Magische Spiegel in Thesinge 
geweest en er waren veel mensen. 
Het ging over een prinses en een koning. De 
prinses heette Verwendela en was heel dik. Ze 
at heel veel snoep en ze lag de hele dag te 
 slapen. Maar op een dag ging ze de magische 
spiegel zoeken. Om die te vinden moest ze drie 
dagen reizen, duizend passen lopen, haar neus 

achterna… In het begin kon ze niet eens op
staan, maar na veel doorzetten is het haar 
 gelukt. En toen mocht ze een wens doen. Ze 
wenste dat haar papa heel veel met haar zou 
spelen.
Het was een leuk toneelstuk, met veel grapjes.
 
Jorre van der Berg, Jurn en Eke Marie Lofvers
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Het was een gezellige drukte op de rommelmarkt van GEO en ik was 
verbaasd over de inbreng.
Veel spullen. Zoals de naam al aan geeft was er ook wel ‘rommel’ maar 
zeker ook veel mooie en bruikbare spullen. Echt de moeite waard om daar 
volgende keer een kijkje (koopje) te nemen. (tekst en foto: Cees Leurs)

Op naar de volgende deur.
Woensdag 26 september mochten de kinderen van groep 7 en 8 van 
De Til in Thesinge een half uur eerder uit school. Ze gingen kinderpost-
zegels verkopen. Op school hadden de leerlingen informatie gekregen 
en kreeg iedere leerling een straat toegewezen. 
Om 12.00 uur ging Ale ten Cate op pad. Aanbellen, vriendelijk kijken 
en vertellen dat je met kinderpostzegels loopt. Als de bewoner iets wil 
kopen alle formulieren laten invullen en als de kinderpostzegel-sticker 
op de deur is geplakt ‘op naar de volgende deur’. 
(foto: Desiree Luiken)

‘De Soos’
De klaverjasavond in oktober heeft 
de volgende uitslag opgeleverd:
Bert Buringa ……………….. 4856
Elleke van der Molen ....….. 4796
Ex aequo: Henk Vliem en Jannes 
Ramaker, beiden 4760 punten.
De volgende keer is op dinsdag 
13 november, aanvang 20.00 uur.

Thesinge heeft weer een molenaar! Anne Ridder is met vlag en wimpel 
geslaagd voor zijn molenaars examen. Dit na meer dan twee jaar elke 
zaterdag op cursus op diverse molens. Thesinge en Anne: gefeliciteerd. 
(foto: Paul Sloot)

Op zondag 18 november treedt het 
Kamerkoor Peize op in de kerk van 
Garmerwolde.
Dit koor ontstond in 1988 als 
gelegen heids koortje. Een handvol 
enthou sias telingen zorgde voor 
een optimistische doorstart. Sinds 
2006 is Cees Leurs dirigent van het 
koor, dat 24 leden telt.
Dit najaar hebben wij het ‘psalm
project’. Niet de psalmmelodie zo
als die in kerken wordt gezongen, 
maar zoals deze door zowel oude 
als meer eigentijdse compo nisten 
zijn getoonzet. Met name de stuk

ken van de  Estlandse Cyrillus 
Kreek zijn zeer opvallend vertolkt. 
Het psalmproject bestaat verder uit 
werken van Heinrich Schütz, Felix 
Mendelssohn Bartholdy, Thomas 
Tallis, Alessandro Scarlatti en Jan 
 Pieterszoon Sweelinck.
Aanvang: 15.00 – 16.30 uur. 
Kaarten € 10,00 inclusief een kop 
koffie of thee met cake. 
Reserveren: kerkvangarmerwolde@
gmail.com of 050 542 0729. 
Zie ook www.kamerkoorpeize.nl.

Hemmo Meiborg

Psalmproject Kamerkoor Peize Wist-u-dat…
  de keuken van café De Oude 

School in Thesinge op dit 
moment verbouwd wordt, zodat 
er weer warme maaltijden 
geserveerd kunnen worden?

  er in de café De Oude School na 
1 november op zaterdag niet 
meer gerookt mag worden?

  de MS collecteweek van 19 tot 
24 november loopt?

  multiple sclerose een slopende  
en onvoorspelbare ziekte is?

  het Nationaal MS Fonds nog 
collectanten zoekt?

  u zich kunt aanmelden op de 
web site www.nationaalmsfonds.nl?

  dit ook kan via telefoonnummer 
010 591 9839?
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Colofon

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

Zondag 28 oktober
gezamenlijke zangdienst met 
Ten Post 
10.00 uur in de Kloosterkerk 
Thesinge; werkgroep liturgie 
m.m.v. Koor Spirit uit Ten Boer
Zondag 4 november 
oogstdienst
11.00 uur in Thesinge 
ds. Frenay uit Mensingeweer 
Zondag 11 november 
vier-voor-U-kerken
16.00 uur dienst in Stedum
m.m.v. Marcel en Lydia Zimmer

Zondag 18 november 
10.00 uur in Garmerwolde
ds. Rooseboom uit Drachten 
Zondag 25 november 
laatste zondag kerkelijk jaar
gedachteniszondag
10.00 uur in Thesinge
Irene Plaatsman uit Thesinge
Zondag 2 december 
1e advent
10.00 uur in Thesinge 
ds. Hiemstra, Voorburg

28 oktober
09.30 uur Ds. G. Huisman
14.30 uur Ds. G. Huisman
4 november 
09.30 uur Ds. J. Jonkman
14.30 uur Ds. J. Jonkman
7 november (Dankdag)
19.30 uur Ds. N. Vennink

11 november 
09.30 uur Ds. J. Huisman
16.00 uur Ds. B. Loonstra
18 november
09.30 uur Ds. G. Bijkerk ( H.A.)
14.30 uur Ds. G. Bijkerk ( N.B.)
25 november
09.30 uur Ds. C.A. den Hertog
14.30 uur Br. L. Hilbers ( gezinsdienst)

Ik schrok wel even. 
Blijkbaar hadden een stelletje 
vandalen de spits van de 
kerktoren op het ooievaarsnest 
geplaatst; niet gering...
(foto: Cees Leurs)

Elke zaterdag
Thesinge; 15.00  20.00 uur: Café 
De Oude School open.
Zaterdag 27 oktober
Garmerwolde, Oude Rijksweg 33: 
Opening Haarstudio Tatiana.
Zondag 28 oktober
Thesinge, Zuidwolde, Ruischerbrug; 
aanvang 13.00: Meziek mit bus.
Donderdag 1 november
Garmerwolde, Dorpshuis; van 
19.30 uur tot 22.00 uur: Workshop 
vilten; kosten € 15,00 inclusief 
materiaal en twee consumpties.

Vrijdag 2 november
  Garmerwolde, Dorpshuis; vanaf 

17.00 uur: Dorpsborrel; gefrituur
de happen verkrijgbaar.

  Thesinge, Trefpunt; aanvang 
20.30 uur: Toneelgroep Waark 
met ‘Haardloper Huzengoa’.

Zaterdag 3 november
Thesinge, Trefpunt; aanvang 
10.00 uur: workshop Hongaarse 
muziek; entree € 15,00.
Zondag 4 november
  Garmerwolde, Dorpshuis; vanaf 

13.00 tot 15.00 uur: Naaicafé; 
kosten € 5,00 inclusief twee keer 
koffie of thee.

Zondag 4 november (vervolg)
  Thesinge, Kerkstraat 9a; vanaf 

13.00: open dag Boekdrukatelier.
Woensdag 7 november
Thesinge, CBS DE Til; tussen 
9.00 uur en 12.00 uur: Open
schooldag (zie artikel).
Vrijdag 9 november
Garmerwolde, kantine GEO; vanaf 
19.30 uur: Voetbalvereniging GEO 
organiseert wederom een 
bingoavond. Voor jong en oud zijn 
er leuke prijzen te winnen. Eerste 
kopje koffie/thee of glaasje ranja is 
gratis. Eenieder is welkom.
Zaterdag 10 november
Sint Maarten (in plaats van 11 
november).
Vrijdag 16 november
Buurhoes, Ten Boer; 20.00 uur: 
toneelgroep Het Complot uit 
Groningen speelt ‘Laatste Ronde 
in de Gelukkige Mandarijn’ van 
Frank Houtappels. Met in de pauze 
en na afloop live muziek door de 
Zingende Buschauffeur. Entree € 
8,00 p.p. incl. 1 koffie/thee.
Zondag 18 november
  Garmerwolde, Dorpshuis; vanaf 

13.00 tot 15.00 uur: Naaicafé; 
kosten € 5,00 inclusief twee keer 
koffie of thee.

  Garmerwolde, Kerk; 15.00 –  
16.30 uur: Psalmproject 
Kamerkoor Peize.  
Kaarten € 10,00 inclusief een 
kop koffie of thee met cake.

Maandag 19 november
Garmerwolde, Dorpshuis; 20.00 
uur (zaal open 19.30 uur): Najaars
vergadering  Dorpsbelangen met 
na afloop een lezing door Alex 
Vissering.

Woensdag 21 november
Garmerwolde, Dorpshuis; 19.45 
uur: Doeavond o.l.v. Martha 
Barels. Dieren maken met 
handdoeken en washandjes door 
de Vrouwen van Nu.
Zaterdag 24 november
Thesinge; intocht Sinterklaas.
Zondag 25 november
Garmerwolde, Dorpshuis; van 13.30 
tot 15.00 uur: Sinterklaasfeest.
Donderdag 29 november
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 
uur: Koffiemorgen.
Vrijdag 30 november
Ten Boer, Buurhoes; 20.00 uur: de 
voorstelling ‘Olwiefkenijs’ door 
John Hoekman. Met cabaret, 
muziek en videobeelden over 
Noord/OostGrunnen; t is lagen en 
schraien tegeliek. Alle 50plussers 
zijn van harte welkom (ANBO).


