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Werken én wonen in eigen dorp
Er is nog maar een handjevol mensen dat 
woont en werkt in eigen dorp. Dit gemak 
hebben Jolanda en Martijn Bol uit  Thesinge. 
Hij kan, als monteur bij mechanisatiebedrijf 
Oudman, op de fiets naar zijn werk en zij 
hoeft daarvoor in huis maar één deur door.
 
Jo’s knipperij
Achterom in de Moeshorn nummer 7 word ik 
door Jolanda ontvangen in een ruimte die 
smaakvol is ingericht als kapsalon, in modern 
zwart-wit. Op planken aan de muur staan alle 
producten waar een kapper gebruik van maakt. 
Ik heb een afspraak gemaakt voor knippen en zo 
combineren we het nuttige met het aangename. 
Voor de grote spiegel mag ik plaatsnemen in een 
comfortabele, in hoogte verstel bare stoel en 
vraagt kapster  Jolanda mij hoe ik geknipt wil wor-
den. Ze geeft zelf ook advies en dat klinkt goed. 
Ik geef me over aan haar vaardige handen en na 
het knippen en  föhnen ben ik dik tevreden. 
Jolanda modelleert mijn haar tenslotte nog met 
wat gel en het resultaat bevalt mij.
 
Kapsalon aan huis
Tijdens het knippen vertelt Jolanda dat deze 
ruimte achter het huis haar meer privacy geeft. 
Eerst knipte zij in de kamer die nu het domein is 
van zoon Levi die begin maart een jaar wordt. 
‘Nu kan ik de deur achter me dicht trekken en 
hoeven man en kind er niks van te merken. Hoe-
wel het voorheen in huis ook wel gezellig was 
als er een rijtje klanten na elkaar geknipt werd 
en de hele keukentafel bezet was. Gezelligheid 
is voor mij heel belangrijk en tevreden klanten 
natuurlijk ook. Ik heb regelmatig een afspraak bij 
een klant aan huis. Voor mensen die de deur niet 
uit kunnen is dat een uitkomst. Dit kan compleet 
met kleuren en permanenten. Door mond-tot-
mondreclame heb ik een behoorlijk aantal klan-
ten uit het dorp en ook van buitenaf. Familie en 
vrienden knipte ik al jaren bij mijn ouders thuis 
en die komen sinds we hier wonen naar 
 Thesinge. Ik heb na mijn opleiding aan het Alfa-
college in verschillende kapsalons in de omge-
ving gewerkt. Het vak leer je echt in de praktijk 
en ik had het geluk dat ik een perfecte werken/
leren plek had met veel mogelijkheden. Van die 
bedrijfs leider heb ik de kneepjes van het vak 
geleerd. Sinds 2010 heb ik hier mijn eigen salon. 

Jolanda, Levi en Martijn (foto: Mareen Becking)

Mijn man Martijn is bezig met een schuur achter 
het huis waar hij dan zijn hobby’s kan beoefe-
nen. Hij knutselt aan motoren en repareert van 
alles. Dan kunnen ook alle bakjes met schroe-
ven en moertjes, die nu nog naast de haarkleur-
tjes staan, verkassen naar de schuur.’ 
 
Thuis voelen
‘Wij wonen hier sinds 2006. Martijn werkt al 13 
jaar als monteur bij Oudman en wij komen alle-
bei uit Ten Boer. Van mezelf heet ik Huisman. 
Mijn opa was timmerman en had zijn bedrijf aan 
de Molenweg 15. Als kind kwam ik vaak met mijn 
ouders vanuit Ten Boer op de fiets in Thesinge. 
Mijn vader vindt het ook erg leuk dat wij nu weer 
in  Thesinge wonen. Hij maakt graag een rondje 
door het dorp en doet dat in de toekomst vast 
vaak met zijn kleinzoon aan de hand. In de 
feestweek van 2000 heb ik Martijn ontmoet in de 
feesttent in  Thesinge. Martijn werkte toen al bij 
Oudman en ik was er met een groepje vriendin-
nen. Wij voelen ons thuis in het dorp en het 
leuke is dat er heel wat jonge mensen met kleine 
kinderen in de buurt wonen. En we hebben in 
het dorp een paar activiteiten op ons genomen. 

Ik ben coördinator van de jaarlijkse collecte voor 
het KWF Kankerbestrijding. En om de zes 
weken doe ik de kindernevendienst. Dat vind ik 
erg leuk om te doen. Vooral het lekker knutselen 
met de kinderen! We vinden het allebei leuk om 
aan activiteiten in het dorp mee te doen. Martijn 
is lid van het Oranjecomité. Voor het grote feest 
in het weekend van 13/14 september, ter gele-
genheid van het 75-jarig bestaan, is het comité 
nu al druk aan ‘t werk. En voor eind april is er ook 
extra werk te doen nu de troonswisseling onge-
twijfeld een verandering in het programma met 
zich meebrengt. Ook zit hij in het bestuur van De 
Scheuvel en doet hij het onderhoud van de 
pomp die het water uit het Maar op de ijsbaan 
pompt. Met de bouw van het scheuvelhoes is hij, 
met veel dorpsgenoten, in zijn vrije tijd ook druk 
geweest.’ 
 
Werk buitenshuis
Jolanda knipt ook een of twee avonden per week 
cliënten van Stichting Opmaat in Bedum. Ze 
geniet van het contact met de verstandelijk 
beperkte cliënten die daar in een groepswoning 
wonen. De cliënten reageren heel positief op 
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haar komst en als de sfeer goed is 
kan Jolanda rustig haar werk doen. 
Meestal wordt er geknipt terwijl er 
als afleiding televisie wordt  gekeken. 
Toch mist Jolanda het contact met 
collega’s nog wel. Dit wordt gecom-
penseerd door een kleine baan in 
Zorgcentrum Bloemhof in Ten Boer, 
waar zij zo’n tien uur per week 
assisterend werk doet voor de huis-
houdelijke dienst. Zij haalt de was 
op bij de bewoners, verschoont 

bedden en controleert of alle mid-
delen en materialen in de woon-
ruimte en de badkamer aanwezig 
zijn. Zo heeft ze weer een groepje 
collega’s en kan ze met de bewo-
ners een praatje maken. Ook is de 
afwisseling met het werk als kapster 
heel welkom. ‘Sinds ik dit werk er 
tussendoor doe heb ik veel minder 
last van mijn rug. Tijdens het knip-
pen moet ik natuurlijk ook van hou-
ding wisselen maar dat komt er 

meestal niet van. Ik stá het liefst te 
werken.’ De ouders van Jolanda in 
Ten Boer passen vaak op Levi. 
‘Gelukkig gaat het met Levi, sinds 
hij geopereerd is aan zijn maag, 
heel goed! We hebben met hem een 
heel spannend jaar achter de rug en 
gaan dit afsluiten met een feest ter 
gelegenheid van zijn eerste verjaar-
dag.’

Truus Top-Hettinga 

Knaagschade

In het januarinummer vroegen we 
wie wist waarom diverse gevels in 
Thesinge te lijden hebben onder 
vraatschade.
De oplossing: het zijn mussen die 
voedsel zoals spinneneieren van 
de gevel pikken. Dat ze hierbij niet 
zachtzinnig te werk gaan bleek wel 
uit de foto bij het artikel. Er zijn ook 
theorieën dat het ze te doen is om 
kalk, dan wel om gruis om de maag 
te schuren. Dat laatste verklaart de 
schade wel beter. 
De redactie blijft benieuwd…

Oproep
Oproep aan enthousiaste amateur-
fotografen.
De fotogroep Garmerwolde heeft 
plaats voor nieuwe leden. 
Zowel mensen met ervaring en ken-
nis, die deze willen delen en kun-
nen overdragen, als beginnende 
fotografen zijn van harte welkom!
Informatie vragen of je opgeven 
kan via e-mail: 
boogholtdejong@home.nl.

VIOD speelde weer een hilarisch 
stuk met veel actie en humor 
(foto’s: Joost van den Berg)

Wist-u-dat…
•		de	 website	 www.thesinge.com	

helemaal opgefrist is?
•		deze	niet	alleen	een	nieuw	 jasje	

heeft, maar ook nieuwe rubrie-
ken, waaronder Noaberhulp?

•		de	 onvolprezen	 webmaster	 Ton	
Ensing voor al dit moois zorgt?

•		het	 zeer	 de	 moeite	 waard	 is	 er	
(weer) eens een kijkje te nemen?

•		het	 Wester-theater	 de	 spontane	
medewerking van velen aan de 
Familievoorstelling Scrooge erg 
waardeert?

•		zij allen die meegeholpen hebben 
om dit project het tot een succes te 
maken daarvoor hartelijk dankt?
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Op 6 januari 2012 dreigde de Eemskanaal-
dijk bij Woltersum, maar ook in de buurt van 
 Garmerwolde, door te breken. 
Vanaf dat  moment was het voor iedereen bij-
zonder duide lijk dat er aanpassingen van de 
Eemskanaaldijk nodig zijn.

Klei en bagger
De afgelopen maanden hebben we kunnen zien 
dat het waterschap op de kade een laag erosie-
bestendige klei heeft aangebracht en waar nodig 
stalen damwanden heeft vervangen. Hoewel de 
klei erosiebestendig is bleek al gauw dat deze 
niet erosieproof is. Tussen kerst en oud en nieuw 
2012 werden bij Garmerwolde verzakkingen van 
de kleilaag gevonden, mogelijk door het weg-
spoelen van klei bij regen. Dit voorjaar wordt de 
kleilaag ingezaaid met gras om deze te stabili-
seren.
Met deze maatregelen zorgt het waterschap op 
korte termijn voor een veilige dijk waar  bewoners 
met droge voeten achter kunnen leven. Op de 
langere termijn zijn er verdere dijk verstevigingen 
gepland, waarbij gebruik gemaakt zal worden 
van gedroogde baggerspecie uit het  Winschoter- 
en Damsterdiep. Voor gebruik moet de bagger 
gedroogd worden en inklinken. Hiervoor wordt 
door het waterschap gezocht naar een locatie 
voor een baggerdepot tussen Garmerwolde en 
Woltersum. Deze locatie zal liggen op grond die 
het waterschap de afgelopen jaren heeft aange-
kocht aan de oostkant van de Rioolwater-
zuiverings installatie (RWZI). Aan dezelfde kant, 
direct aansluitend aan het terrein van de RWZI 
wordt ook een uitbreiding van de RWZI gereali-
seerd.

Recreatie
De verschillende plannen rondom het Eems-
kanaal hebben geleid tot een integrale ruimte-
lijke afweging voor het gebied. Bij het maken 
van deze plannen zijn in meer of mindere mate 
de provincie, het waterschap, het bestuur van 
de RWZI, de gemeente Ten Boer en bewoners-
verenigingen zoals Dorpsbelangen  Garmerwolde 
betrokken geweest.

Werkzaamheden rond de Eemskanaaldijk

Uiteindelijk leidde dit ertoe dat er fiets-, wandel- 
en ruiterpaden op en rond de Eemskanaaldijk 
komen. De bedoeling is dat er zo een fietsroute 
over de dijk ontstaat van Woltersum naar 
 Groningen. Op deze route moeten ook enkele 
uitzichtpunten komen vanwaaruit het gebied 
overzien kan worden. Naast het landschappelijk 
inpassen van RWZI en Swiss Combi (de fabriek 
voor het drogen van zuiveringsslib) worden deze 
bedrijven mogelijk als ‘attractie’ opgenomen in 
de route, zodat men het zuiverings proces kan 
volgen. Hierbij moet wel genoemd worden dat er 
op dit moment nog enkele bezwaren spelen met 
betrekking tot de route en de eventuele overlast 
die de voorzieningen veroorzaken voor directe 
omwonenden van de Eemskanaalkade.

Plusvoorzieningen
In de plannen rond het Eemskanaal is ook de 
vrees meegenomen dat het baggerdepot en de 
aan- en afvoer van bagger, in combinatie met 
een geplande uitbreiding van de RWZI, voor 
overlast gaan zorgen. Als compensatie voor 
deze mogelijke overlast is overeengekomen om 
zogenaamde plusvoorzieningen te realiseren. 

Deze moeten bestaan uit voorzieningen die 
door de bewoners als wenselijk worden gezien, 
naast de al genoemde fietspaden en uitzicht-
punten.
Op dit moment is een bedrag van ongeveer 
60.000 euro beschikbaar voor plusvoorzienin-
gen rond Garmerwolde. Een mooi bedrag, maar 
uit een gesprek met de voorzitter van Dorps-
belangen Garmerwolde, Herman Huiskes, blijkt 
dat het mager afsteekt tegen de 750.000 euro 
die de insteek was van Dorpsbelangen Garmer-
wolde. Voor Herman Huiskes is wat dat betreft 
gebleken dat gesprekken met grote organisaties 
zoals de provincie, gemeente en waterschap-
pen een ingewikkelde bezigheid zijn. Door de 
grote aantallen betrokkenen binnen deze orga-
nisaties blijven wensen van bewoners vaak 
onbekend, waarna de organisaties hun eigen 
plannen doordrukken.
Herman Huiskes is blij met de 60.000 euro die 
beschikbaar is gesteld, maar enige voorzichtig-
heid is wat hem betreft geboden. 60.000 kan ook 
maar ineens de helft minder zijn…

Freek Mandema

Erosiebestendige kleilaag op de Eemskanaaldijk (foto: Freek Mandema)

Zoals velen van u ongetwijfeld is opgeval-
len zijn er de laatste tijd bouwactiviteiten bij 
de Langelandster molen. Er wordt daar een 
nieuw gemaaltje geplaatst in de dam. Het 
nieuwe gemaal wordt op afstand bestuur-
baar.

De geschiedenis is als volgt. Door gewijzigd 
beleid aangaande het grondwaterpeil werd in de 
zestiger jaren van de vorige eeuw besloten rond 
Thesinge een groot aantal molens te slopen en 
het Thesinger Maar ter plaatse af te dammen.
Een dam ligt bij de ijsbaan, de andere bij de Lan-
gelandster molen. Het gevolg was dat het water-
peil tussen de dammen erg laag werd, dit tot 
ongenoegen van de Thesingers, die plotseling 
in een modderige afgrond keken. Besloten werd 

Werk bij de Langelandster molen
het afgedamde gedeelte kunstmatig op peil te 
houden door middel van een gemaaltje bij de 
Langelandster molen en een overloop in de dam 
bij de ijsbaan.
Om alerter te kunnen reageren op ongewenste 
waterstanden (te hoog of te laag) in dit gedeelte 
van het Maar is besloten een computergestuurd 
gemaaltje te plaatsen.
Nu maar hopen dat het systeem niet gehackt 
wordt door de Chinezen…

Jan Ceulen

Een fraai lijnenspel van kraanarmen en molen-
wieken (foto: Mareen Becking)
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Een Rustpunt in Thesinge
De missie van Stichting Rustpunt is: ‘Het 
aanbrengen van laagdrempelige voorzienin-
gen op bestaande erven in buitengebieden 
waar geen voorziening aanwezig is, vallend 
binnen de bestaande regelgeving’. De stich-
ting is gestart in Overijssel, Gelderland en 
Noord- Holland en nu dus ook in de provincie 
 Groningen. Toen Willeke Huistra van deze 
stichting hoorde, werd ze meteen enthousiast. 

Verknocht aan Groningen
Willeke woont met haar gezin aan de G.N. 
Schutterlaan 35 in Thesinge. Al een aantal jaren 
biedt zij in een tuinhuis bedstee-overnachtingen 
aan: ‘Ik vind het leuk, die vluchtige contacten 
met wandelaars en fietsers.’ Willeke hoort regel-
matig van de logees dat je in de provincie onder-
weg bijna nergens koffie kunt drinken. Ook in 
Thesinge zelf heeft ze het een aantal keren 
meegemaakt: fietsers of wandelaars die vragen 
of er in Thesinge een mogelijkheid is om in het 
dorp iets te nuttigen. Reden genoeg om zich aan 
te melden bij Stichting Rustpunt. Ze was erg ver-
rast door de professionele manier waarop de 
stichting te werk ging.
Je wordt niet zomaar een Rustpuntlocatie. Fred 
Heemskerk, initiatiefnemer van Stichting Rust-
punt, bekijkt een locatie en praat met de bewo-
ners over hun motivatie. Een locatie mag niet 
concurrerend zijn voor bestaande horeca. Van 
te voren heeft Willeke dus contact opgenomen 
met Rudy en Daphne van De Oude School. Die 
hadden geen bezwaar.
Daarnaast moeten Rustpunten een aantal kilo-
meters van elkaar liggen. De eerstvolgende in 
ons gebied ligt in Ten Boer. Een Rustpunt moet 
ook een mooie locatie zijn met iets extra’s. De 
mooie wandeltuin van Willeke was dan ook een 

pluspunt bij de beoordeling. Ook moeten de deel-
nemers aan Stichting Rustpunt enthousiast zijn 
over hun gebied en eventueel streekproducten 
willen verkopen of er voor openstaan om promo-
tiemateriaal neer te leggen. En dat is Willeke. Zij 
vindt Thesinge een prachtig dorp en voelt zich 
erg verbonden met de provincie Groningen.

Hoe werkt een rustpunt?
Het is de bedoeling dat een rustpunt een plek is 
waar mensen zelf even een kopje thee of koffie 
kunnen maken. Ze betalen een vrijwillige bij-
drage. Bij Willeke kan dat in de opgeknapte keet 
die voor in de tuin staat (de bedstee-overnach-
ting is achter in de tuin). Het is dus zelfbedie-
ning. Van de stichting krijgen de deelnemende 
locaties een aantal benodigdheden bijvoorbeeld 
een Senseo-apparaat, een waterkoker, een 
picknicktafel, een vlag en een bord waarmee je 
kunt zien of een rustpunt open is of niet. Ook is 
op elk rustpunt een kaart van het gebied aanwe-
zig en liggen er informatiemappen met horeca-
gelegenheden in de omgeving.
Omdat Willeke ook een baan heeft zal het rust-

Willeke Huistra zit rustig voor haar punt (foto: Joost van den Berg)

GEO viert feest
In 2013 is het precies 65 jaar  geleden dat de 
vv GEO werd opgericht. Tijd voor een  feestje! 
Dat wordt uitgebreid gevierd van 30 mei tot 
en met 1 juni. 

Feestprogramma
Het feestprogramma begint op donderdag 30 mei 
met een braderie en bazaar, voor en door leden, 
sponsoren en dorpsgenoten. Vrijdag 31 mei 
staan er voor pannenkoekenliefhebbers (leden 
en niet-leden) pannenkoeken op het menu en 
wordt er voetgolf gespeeld. Aansluitend is er voor 
iedereen disco in de grote feesttent. Daar is ook 
de trekking van de grote loterij. Jeugdleden 
mogen overnachten in tenten op het hoofdveld. 
Vriendjes en vriendin netjes zijn welkom. 
De zaterdag (1 juni) begint met een gezamenlijk 
ontbijt voor GEO-leden en familie. Daarna strij-
den ouders en kinderen om de Ouder-kind-
penaltybokaal. ’s Middags is er een zeven-tegen-

zeven-toernooi. Op het spetterend slot feest met 
Ten Speed is iedereen welkom.

Spullen gevraagd
Vind je het leuk met een eigen kraam op de bra-
derie te staan, voor jezelf of voor je vereniging? 
Neem dan contact op Jacob Arends. Mail naar 
jacob.arends@online.nl of bel 050 541 4818.
GEO heeft natuurlijk zelf ook een kraam. Daarop 
worden curiosa en leuke tweedehandsspulletjes 
verkocht. Het gaat nadrukkelijk niet om rommel-
marktspullen. Dus ook geen meubels of witgoed. 
Heb je nog spullen van goede kwaliteit, weinig 
gebruikt of (bijna) nieuw? Relatiegeschenken of 
prijsjes voor het Rad van Avontuur? Neem dan 
contact op met Jantje Ypey 050 302 1714.
In de volgende edities van de G&T lees je meer 
over de feestelijk heden.

Anne Benneker

punt niet altijd geopend zijn. Als ze thuis is vindt 
ze het leuk om even contact te hebben met de 
gasten en ze eventueel rond te leiden door de 
tuin. In de keet wil ze informatie leggen over de 
omgeving en visitekaartjes van mensen uit de 
buurt op het gebied van kunst. Ook zal er een 
klein aanbod zijn van streekproducten of kunst.
Ook wandelaars en fietsers uit de nabije omge-
ving of uit Thesinge zelf kunnen bij het rustpunt 
terecht. In de keet komt een wand met tweede-
hands boeken waar ieder die dat wil voor niet al 
te veel geld een boek kan kopen.

Meer informatie
Zie www.rustpunt.nu (het kan zijn dat de informa-
tie over de Rustpuntlocaties van de provincie 
Groningen bij het verschijnen van de krant nog 
niet opgenomen is). Stichting Rustpunt heeft 
een aantal wandel- en fietsroutes uitgezet voor 
GPS. Rustpunten zijn ook op smart phones te 
uploaden. Als u vragen heeft kunt u ook contact 
opnemen met Willeke zelf: labloem@hetnet.nl 
of tel. 06 10 500 773.

Irene Plaatsman
Cursus fotografie
Op zaterdag 6 april 2013 van 09.30 tot 17.00 
uur organiseren reis- en natuurfotograaf 
Gerard Kingma en Janna Hofstede in het 
dorpshuis Trefpunt te Thesinge een cursus 
fotografie, inclusief lunch. 
De kosten bedragen € 50,00.

Programma:
09.00 – 09.30 uur  ontvangst
09.30 – 11.30 uur   PowerPoint-presentatie 

door Gerard Kingma
11.30 – 12.30 uur   Bespreking meegebrachte 

foto’s
12.30 – 13.30 uur  Lunch
13.30 – 15.00 uur  Praktijkopdracht
15.00 – 16.00 uur   Bespreking gemaakte foto’s 

/ evaluatie
16.00 – 17.00 uur   Nazit (drankjes voor eigen 

rekening)
Belangstelling? 
Meldt u dan vóór 15 maart aan bij Janna 
 Hofstede via e-mail: jannahofstede@home.nl of 
telefoon 050 302 2475. In verband met de kos-
ten is een minimale deelname van 8 personen 
vereist.
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Het is 1 februari, vijf uur als ik 
binnenloop in het Trefpunt in 
Thesinge. Beheerder Jan Molle-
ma heeft alles klaar staan voor 
de gezellige avond die voor ons 
ligt. Om half zes zitten we met 
26 jongeren aan tafel. Onder het 
genot van een goed glas water 
worden de frietjes met frikadel of 
kroket verorberd en is de jeugd 
even stil. En dan is het zover.

Om half acht komt via de beamer 
EO-presentator Klaas van Kruistum 
binnen voor de start van Sirkelslag; 
een interactief spel dat landelijk 
wordt gespeeld door 420 jeugd-
groepen. In Thesinge zijn twee 
groepen actief. De eerste opdracht 
wordt uitgelegd, de tijd loopt. Ieder-
een is druk, let niet meer op elkaar 
en is alleen maar bezig met de 
competitie. De vragen en opdrach-
ten zijn dit jaar in het thema 
‘Muziek’. Daar zit je bij de Thesin-
ger jeugd op de juiste plek; tjonge, 
ik kom er achter dat ik niet alles 
meer weet. 
De opdrachten variëren van het her-
kennen van op een kerkorgel 
gespeelde muziekfragmenten, deci-
bellen schreeuwen en van papier 
een kerktoren bouwen tot het uit-
beelden van een moordspel; alle-
maal opdrachten die de creativiteit 
van de jongeren naar boven laat 
borrelen.

JOP Sirkelslag Young
De zeer rechtvaardige maar stren-
ge jury (Susan, Lucie, Annemiek en 
Bennie) beoordelen de opdrachten 
en geven punten. En dan wordt de 
laatste opdracht uitgelegd. Op het 
moment dat presentator Klaas zegt 
dat ze mensen van de straat mogen 
halen is het hek van de dam. De 
jeugd neemt een spurt naar de deur 
om iedereen te mobiliseren zonder 
te beseffen wat de opdracht is. Na 
wat uitleg gaan er deel nemers aan 
het werk voor een dans; de rest 
gaat mensen uit het dorp halen. De 
opdracht is om zo veel mogelijk 
mensen uit verschillende leeftijds-
groepen op te halen. De bedoeling 
is om samen ‘Good time’ van Owl 
City en Carly Rae Jepsen te zingen 
en te dansen op een zo origineel 
mogelijke manier. In totaal zijn er 
meer dan zestig mensen uit het 
dorp gehaald. Hartelijk dank voor 
iedereen die de moeite heeft geno-
men om te komen. En natuurlijk, als 
klap op de vuurpijl, stond het Tref-
punt vol met dansende dorpsgeno-
ten op de melodie van Good time! 

Dan begint het wachten, wie heeft 
er gewonnen? Na een half uurtje 
zien we op Twitter dat Zaandam 
heeft gewonnen. Superleuk natuur-
lijk, maar waar staan wij? Nou, van 
de 420 groepen in heel Nederland 
is de uitslag als volgt: Taisn 1 op de 
33e plaats en Taisn 2 op de 66e 

plaats. Ik ben trots op deze presta-
tie. Dit is een afsluiting van een 
geweldige avond. Na zes jaar Sir-
kelslag is dit de laatste keer dat ik 
het heb georganiseerd. Dankjewel 
aan iedereen die mee heeft gehol-

Het spel ‘zo veel mogelijk decibellen schreeuwen’. (foto: Ingrid Oudman)

pen. Maar vooral dank aan alle 
enthousiaste jeugd die van deze 
spelavonden iedere keer een suc-
ces maakte!

Ingrid Oudman

Op 30 april a.s. vindt de troonswis-
seling plaats. De redactie van de 
G&T wil in de aprilkrant aandacht 
besteden aan dit gebeuren. Wij zijn 
benieuwd naar verhalen van lezers 
die een speciale herinnering heb-
ben aan een vorige troonswisseling 
of die misschien in het verleden of 
recent een ontmoeting hebben 
gehad met de koningin, prins Claus, 

Oproep Oranje-ervaringen
prins Willem Alexander of prinses 
Maxima. Close encounters of the 
third kind zeg maar.
U kunt contact met de redactie 
opnemen via 
gentexpress@hotmail.com, 
Freek Mandema: 06 14 365 830 of 
Irene Plaatsman: 050 302 1927.

De redactie
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Na 32 jaar heeft Cees Leurs de muziekschool 
in Groningen verlaten. Dat betekent niet dat 
hij met lesgeven is gestopt. Naast zijn foto-
grafische werk voor de G&T is de Garmer-
wolder nog steeds actief in de muziek.

Een brede muzikale belangstelling
Cees woont in de Hildebrandstraat in Garmer-
wolde. In zijn woonkamer staat een vleugel. 
Muziek speelt een grote rol in zijn leven. Hij stu-
deerde klassieke piano aan het conservatorium. 
Tijdens zijn studie gaf hij al muziekles en na zijn 
afstuderen kreeg hij een benoeming als pianole-
raar aan de muziekschool in Groningen.
Daarnaast had en heeft hij een brede muzikale 
belangstelling. Hij speelde mee in een soulband, 
maakte experimentele muziek, speelde jazz in 
een trio en een bigband en maakte popmuziek. 
Hij deed mee aan theaterproducties van bijvoor-
beeld De Voorziening.
In Groningen en ook in Amsterdam gaf hij zang-
workshops en ook was hij koordirigent. Op dit 
moment is hij dirigent van het Peizer Kamerkoor.

Nieuwe uitdagingen
Nu hij als freelancer werkt of zoals dat heet ‘voor 
zichzelf is begonnen’, geeft dat een vrij gevoel 
hoewel hij zijn collega’s wel mist. Cees geeft 
onder andere thuis piano- en zangles aan kinde-
ren en volwassenen. ‘Het leuke ervan is het 
contact met anderen en het is ook leuk om men-
sen plezier in het spelen bij te brengen’. Zijn 
brede muzikale belangstelling voor allerlei soor-
ten muziek maakt dat hij goed kan aansluiten bij 

Cees Leurs: een veelzijdig pianoleraar

de wensen van zijn leerlingen. Hij vindt het 
belangrijk dat de leerlingen zich kunnen identifi-
ceren met muziek. Dat het iets van hun zelf is en 
aansluit bij hun muzikale smaak. Daarnaast is 
volgens Cees een goede technische opbouw 
van belang. ‘Voor voetbal is techniek belangrijk 
en dat is voor pianospelen ook zo.’
Op zoek naar een verdere uitbreiding van zijn 
werkzaamheden nam Cees contact op met de 
basisscholen in Garmerwolde en Thesinge. In 
Thesinge had het team juist met elkaar bespro-
ken dat ze weer meer aandacht voor creativiteit 

en muziek wilde. Cees’ aanbod kwam dan ook 
precies op tijd. Hij gaat nu een aantal uren op De 
Til muziekles geven. Hij is daar erg blij mee: ‘Het 
is een echt cadeautje.’ Ook in Garmerwolde is 
belangstellend gereageerd. Misschien dat hij 
daar aan kinderen die daar interesse in hebben 
piano- en zangles gaat geven, als onderdeel 
van de buitenschoolse opvang. Muziek heeft 
zijn eigen leven enorm verrijkt en hij vindt het 
dan ook prachtig om dat door te geven aan 
anderen.

Irene Plaatsman

Karlijn van den Berg, Jorre van der Berg en Cees Leurs (foto: Desiree Luiken)

Het begon zo goed, verhuizen vanuit de 
Hunze naar de Dorpsweg 53 in Garmerwolde 
op een mooie, nazomerse septemberdag. 
Denise Walraven en Jaap Ruiter moesten 
die maand ook nog flink aan de slag in het 
nieuwe huis, want het was al bekend dat 
 Denise begin oktober een operatie moest 
ondergaan, waardoor ze na die tijd wel even 
uit de running zou zijn.

Dat ook Jaap vlak voor de ziekenhuisopname 
van Denise nog flink door zijn rug ging, en ver-
volgens met spit op de bank kwam te liggen, was 
niet gepland. Wel leerden zij daardoor in korte 
tijd de buren kennen, die hen te hulp schoten met 
een vanzelfsprekende noaberschap. Denise: 
‘Fantastisch om zulke fijne mensen om ons heen 
te hebben.’ 
Door deze fysieke perikelen is het inrichten en 
verbouwen van de woning even op een laag 
pitje gezet, maar wordt nu weer voortvarend ter 
hand genomen. Om te beginnen wordt de boven-
verdieping aangepakt, want Denise wil daar 
vanaf begin april yogacursussen geven.
Ze is een gepassioneerd yogadocente en kan er 
enthousiast over vertellen: ‘Yoga betekent “Har-
monie tussen lichaam en geest” en het is een 
combinatie van lichamelijke oefeningen, adem-
haling en meditatie.’ Denise vertelt dat het effect 

Nieuwe bewoners van het doen van yoga al snel merkbaar is. Je 
leert ook om te gaan met de grenzen van je 
eigen lichaam en de drukte van alledag. De 
yoga lessen, in kleine groepjes van maximaal 
zes personen, bevatten dan ook oefeningen om 
de meest voorkomende klachten als een stijve 
nek, schouder of rug los te maken, ieder op zijn 
eigen niveau. ‘Voeten in de nek leggen en uren-
lang stilzitten is er bij mij niet bij’, aldus Denise. 
Kijk voor informatie over haar cursussen op 
www.denisewaleraven-yoga.nl.
Daarnaast werkt zij nog vier dagen in de week 
als secretaresse bij de gemeente Groningen, 
DIA, voor het hoofd Facilitaire Dienst en het 
hoofd P&O.
Jaap Ruiter werkt als wetenschappelijk program-
meur bij de Rijksuniversiteit, faculteit Gedrags- 
en Maatschappijwetenschappen, waar hij com-
puterprogramma’s maakt om de gegevens van 
de door de psychologen gedane onderzoeken te 
verwerken. Hij werkt er al zo’n 30 jaar en heeft 
zo de hele IT-ontwikkeling op de universiteit 
meegemaakt. Buiten werktijd houdt hij zich bezig 
met zijn stichting Ruitersporen, die zich inzet 
voor het behoud van het familie-erfgoed van de 
familie (De) Ruiter/Ruijter/Ruyter. Zie zijn uitge-
breide website www.ruitersporen.nl, met stam-
bomen vanaf begin 1600.
In het nieuwe huis moet ook ruimte gemaakt 
worden voor zijn andere hobby, het maken van 
modelvliegtuigjes. Hij heeft er al circa 150 klaar 

liggen om in de vitrinekast tentoon te stellen en 
er ligt nog een fors aantal bouwkits te wachten 
om in elkaar geknutseld te worden. 
Het was de droom van Jaap en Denise om op 
een dorp te gaan wonen vlakbij de stad. Het huis 
aan de Dorpsweg voldeed al aan hun wensen, 
met name vanwege de ruime tuin op het zuiden, 
de ruimte voor een yogastudio en de levens-
loopbestendige indeling van de woning. En het 
plan is om hier niet meer weg te gaan.

Simone Tjakkes

Denise Walraven en Jaap Ruiter 
(foto: Cees Leurs)
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Ook zin in een paar uurtjes kletsen 
over het Garmerwolde van toen? 
Of benieuwd naar de honderdvijftig 
foto’s van oud Garmerwolde die de 
 Historische commissie inmiddels 
verzameld heeft? Of wilt u gewoon 
de Historische commissie helpen? 
Zo ja: kom dan zaterdagmiddag 16 
maart om 14.00 uur naar dorpshuis 
De Leeuw. 
De middag wordt georganiseerd 
door de Historische Commissie 
van Dorpsbelangen Garmerwolde. 

Een paar uurtjes bijpraten 
over vroeger?

Zo zou de molen van Leugs er ooit 
hebben uitgezien. Maar is dat wel 
zo? De omringende gebouwtjes op 
de voorgrond stemmen namelijk 
niet overeen met de bebouwing 
van nu. Of vergis ik me en is de foto 
genomen vanaf de Rijksweg over 
de woning Oude Rijksweg 1 heen? 
(foto: collectie Rob Hoving)

Een hervonden schat
Na geruime tijd in stilte te  hebben 
gewerkt, komt de Historische 
Commissie Thesinge weer met 
een bulletin. Bij de geschiedenis 
van Thesinge denk je al gauw aan 
het klooster Germania, dat de be-
staansgrond is van het dorp. Er is 
echter meer, en deze keer richten 
wij onze aandacht op Steerwolde 
in de Klunder.

In 1964 zijn door het Biologisch-
Archeologisch Instituut van de 
RUG op het erf van de boerderij 
van Bobby van der Veen, aan de 
Lageweg 32, de resten gevonden 
van een stenen kapel die waar-
schijnlijk bij een nonnenklooster 
hoorde. Bij dat onderzoek stuitte 
men onder andere op graven van 
kloosterlingen, die waren afgedekt 
met sarcofaagdeksels. 
Na de op gravingen zijn de deksels 
spoorloos verdwenen.
Na langdurig onderzoek is de His-
torische Commissie erin geslaagd 

Gas en water

De media staan er vol mee, de politiek is in rep en roer, het achtuur-
journaal komt op bezoek, zelfs DWDD maakt er melding van, dus nu 
is het officieel: de provincie Groningen schudt op haar grondvesten, 
en als de zaak binnenkort niet instort, loopt alles wel onder water.

In de landelijke media is Groningen altijd genegeerd omdat het in de pro-
vincie, dat wil zeggen buiten de Randstad ligt. Er wordt smadelijk over 
gedaan, cultureel valt er niets te halen, en als je in een tv-serie een dom 
figuur wilt neerzetten, geef je hem een Gronings accent, dat werk. Dat het 
hele land en erg veel buitenland zich verwarmt met ‘ons gas’, is een gege-
ven, meer niet. Soms duikt ‘Groningen’ weer eens op als er kernafval de 
grond in moet, en binnenkort weten ze ons weer te vinden voor het uiterst 
milieuonvriendelijke boren naar schaliegas. Kortom: Groningen is, net als 
vroeger Limburg, een wingewest. Daar haal je wat je nodig hebt en verder 
laat je ze verrekken.

Inmiddels staat ook vast dat door provincie of waterschap, of door allebei, 
vreselijk is geklungeld met de veiligheid van de dijken, vooral die langs het 
Eemskanaal bij Woltersum. Met het huidige lakse beleid gaat het vroeg of 
laat geheid weer fout. Dan krijgen we na het schokken ook nog eens de 
zondvloed.

Is het u overigens opgevallen dat in de kwestie Woltersum alleen maar 
gesproken wordt over de noordelijke dijk? Fredje is dol op complottheo-
rieën. In dit verband gaat het verhaal dat de zuidelijke dijk lang geleden al 
op veilige hoogte is gebracht. En waarom? Omdat daar de gaslocaties 
achter liggen. Achter de noordelijke dijk wonen alleen maar mensen…

Fredje Bouma

De afgelopen jaren hebben we 
regelmatig zo’n middag georgani-
seerd. Wegens het succes doen 
we dat dit jaar weer. De toegang is 
gratis, evenals de koffie of thee. 
Tijdens de ontvangst tonen we op 
een scherm oude foto’s.
We willen eerst een tiental oude 
foto’s laten zien waarover we nog 
vragen hebben. Dat zal een klein 
uurtje duren, schatten we. Hopelijk 
zijn dan al onze vraagtekens beant-
woord. Daarna kan er in groepjes 
van vier à vijf aan tafeltjes verder 
worden gesproken over van alles 
en nog wat, bijvoorbeeld over inte-
ressante foto’s die u zelf meege-
bracht heeft. Wij zorgen voor een 
scanner om ter plekke een digitale 
kopie van uw foto’s te kunnen 
maken.
Lijkt het u wel wat? Kom dan! 
Graag vooraf even melden dat u 
van plan bent te komen. Dat kan via 
een mailtje naar hvliem@hotmail.
com of via een telefoontje naar een 
van de commissieleden.

Hillie Ramaker 541 5335
Tiny Smit  06 51 496 070
Bart Boosman 850 8118
Herman Huiskes 541 6121
Henk Vliem  541 6341

Henk Vliem

de deksels op te sporen, en dich-
terbij dan we dachten, namelijk in 
het depot te Hoogkerk van het 
 Groninger Museum. We deden 
daar een verbluffende ontdekking: 
niet alleen mochten we de deksels 
uitvoerig bekijken, fotograferen en 
opmeten, we kregen ook de toe-
zegging dat wij, mits we met een 
weldoordacht plan komen, de sar-
cofaagdeksels in langdurig bruik-
leen in Thesinge tentoon mogen 
stellen.
De sarcofaagdeksels dateren van 
rond het jaar 1000. Ze zijn gemaakt 
van gele en rode zandsteen en 
voorzien van een fraaie, gestileer-
de versiering. Een ervan is een 
erkend topstuk en zal het museum 
nooit verlaten. De andere twee 
komen echter voor uitleen in aan-
merking. 
We houden u op de hoogte.

Ton Heuvelmans

Snertconcert
Zondag 17 februari trad de groep Grensgeval op in het Dorpshuis in 
 Garmerwolde. Het gezelschap bracht onder andere folk nummers van 
Ede Staal ten gehore.
Ondanks dat de opkomst minder groot was dan tijdens dit evenement in 
2011, genoten de gasten. De snert smaakte eenieder goed.

Jan Willem, Mirjam en Maartje voorzien de gasten van een kom snert 
(foto: Margriet de Haan)
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Thesingers die naast het lezen van de G&T 
Express ook regelmatig een bezoekje brengen 
aan de website van Thesinge is het waarschijn-
lijk al opgevallen dat er een nieuw onderdeel is 
toegevoegd. Webmaster Ton  Ensing heeft in 
opdracht van de Verzoamelstee een onderdeel 
ontwikkeld voor en door Thesingers. Sinds 1 
februari is Noaberschap online. 

Noaberschap is een onderdeel van de website 
waarop de ouderen en jongeren van Thesinge 
diensten kunnen uitwisselen. De achterliggende 
gedachte van Noaberschap is: ouderen kunnen 
langer zelfstandig wonen als ze hier en daar een 
handje worden geholpen. Daar staat tegenover 

Naast Verzoamelstee is Noaberschap nu ook online
dat oudere mensen veel te bieden hebben aan 
jongere Thesingers.
Noaberschap brengt vragers en aanbieders van 
diensten met elkaar in contact door middel van 
de rubrieken ‘Ik zoek’ en ‘Ik bied aan’.
Voor meer informatie over Noaberschap verwijs 
ik u graag naar www.thesinge.com/noaberschap 
en de huis-aan-huisnieuwsbrief (ook te vinden 
op www.thesinge.com/verzoamelstee).
Naast de wekelijkse inloopochtenden in dorps-
huis Trefpunt is er een keer per maand een the-
mabijeenkomst. Maart is de maand van het 
dialect. ‘Meertmoand, dialectmoand’.
Woensdagmorgen 13 maart komt Eltje Doddema 
met ‘Veur poelegrap en oardeghaid’, een inter-

actieve lezing met als thema: is er nog toekomst 
voor de Groninger streektaal?
Eltje Doddema is zanger, componist en tekst-
schrijver van Groninger liedjes en daarom zal 
een vrolijke noot deze ochtend zeker niet ont-
breken. U bent van harte welkom. Aanvang: 
9.30 uur en de toegangsprijs is € 3,00.

Woensdagmorgen 3 april mag u ook alvast note-
ren. Dan is het thema: ‘Ouderen in veilige han-
den’. Hierover meer in de volgende G&T Express 
en binnenkort op thesinge.com.
Hartelijke groet,

Verzoamelsteemedewerker Janna Hofstede

De Stichting Oude Groninger Kerken heeft 
dit jaar de Dorpskerk van Garmerwolde uit-
gekozen voor een paasbest programma op 
Tweede Paasdag. Een korte rondleiding in 
de kerk, een wandeling rondom Garmerwol-
de, en een barokconcert als afsluiting. 

Onder leiding van een deskundige gids kom je 
feiten aan de weet over de kerk en omgeving 
waarvan je wellicht niet eerder op de hoogte 
was. De kerk van Garmerwolde gaat na 1 april 
een aantal maanden dicht, omdat de gewelf-
schilderingen worden gerestaureerd. Op Twee-
de Paasdag heb je dus nog de kans om de kerk 
in oude staat te bewonderen. 

Het programma
Om 14.00 uur start een korte rondleiding in de 
kerk, daarna volgt een stevige wandeling. 
Omstreeks 15.30 uur staat de koffie/thee met 

Paaswandeling en barokmuziek
iets lekkers klaar in de kerk. Vanaf 16.15 uur 
luister je naar muziek uit de Italiaanse barok, 
gespeeld en gezongen door het Barokensemble 
van de Stedelijke Muziekschool Groningen o.l.v. 
Jankees Braaksma. De middag wordt rond 
17.00 uur afgesloten. 
De start is bij de kerk van Garmerwolde om 
14.00 uur, kerk open om 13.30 uur. 
De kosten voor de wandeling inclusief het con-
cert bedragen € 8,00 p.p. (kinderen tot en met 
11 jaar betalen € 6,00). Donateurs van de SOGK 
betalen € 5,00 (hun kinderen mogen voor € 4,00 
mee). Het concert kan ook apart bezocht wor-
den; de toegangsprijs bedraagt dan € 5,00, 
SOGK-donateurs € 2,50.
Opgeven: info@groningerkerken.nl of  
050 - 312 35 69. 
Zie ook www.groningerkerken.nl.

Plaatselijke Commissie Garmerwolde

Harry Blokzijl kaartkampioen 2012
Op de jaarvergadering van kaartclub ‘De Een-
dracht’ te Thesinge bleek dat Harry Blokzijl het 
hoogste aantal punten behaald had over acht 
wedstrijden. We spelen twaalf keer in het jaar, 
maar de acht hoogste scores tellen. Hij behaal-
de 53745 punten en mocht de wisselbeker dus 
in ontvangst nemen.
Tweede werd Johan v.d. Meer met 52361 en 
derde Johan Mollema met 52323 punten.
Er waren drie gegadigden voor de wisselbeker 
voor de meest behaalde marsen: Harry Blokzijl, 
Gerrit Boer en Greet v.d. Meer. Allen hadden ze 
20 marsen gehaald.

Bij loting won Greet v.d. Meer de beker, de 
andere twee kregen een boeket bloemen.
Na het officiële gedeelte werd er nog gezellig 
gekaart. Iedereen ging die avond met een 
mooie vleesprijs naar huis.
De competitie is hiermee weer van start 
gegaan. Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
Mocht u zin hebben in een gezellig kaartavond-
je, kom dan gerust eens langs. We kaarten 
iedere laatste zaterdag van de maand in café 
Molenzicht. Aanvang 20.00 uur.

Roelie Dijkema

Priksleeën in Taisn
Jongens 12-16 jaar Meisjes 12-16 jaar 
1 Sil Anker 1 Jamie van Zanten
2 Guus Tammens 2 Esmee Smit
3 Jorre vd Berg 3 Roos Buruma
 
Dames vanaf 17 jaar  Heren vanaf 17 jaar
1 Miranda Schuppert  1 Dries Anker
2 Jori Noordenbos  2 Menco vd Berg
3 Laura Koster 3 Joost Bus
 
Heren 50+
1 Jaap van Zanten
2 Kees van Zanten
3 André vd Nadort 

In de ruim dertig jaar dat ik bestuurslid ben van 
de Scheuvel heb ik het nog nooit meegemaakt 
dat we met materiaalpech geconfronteerd wer-
den. Deze middag gingen er ineens drie prikkers 
kapot. Na een korte pauze kon er gelukkig nog 
een stok provisorisch gemaakt worden, zodat de 
wedstrijden voortgezet konden worden. Het 
bestuur gaat contact opnemen met de smederij 
voor nieuwe priksleestokken.

Wim Ritsema

Iddy Munstra kampt met materiaalpech 
(foto: Joost van den Berg)
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Agenda

Foto van de maand

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge

Eindredactie 
Garmerwolde:
Hillie Ramaker-Tepper 050 541 5335 
Thesinge:
Desiree Luiken 050 302 3352
Jan Ceulen 050 311 6551
Fotograaf Garmerwolde
Cees Leurs 050 313 4043
Fotografen Thesinge
Mareen Becking 06 85 289 751
Joost van den Berg 06 49 642 559
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 19 maart vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Zondag 3 maart
10.00 uur in Thesinge
ds. Lootsma uit Winsum
Zondag 10 maart
9.30 uur in Thesinge
drs. Postma uit Krewerd
m.m.v. Pytsje Wiegersma
(ambassadeur kerk in actie)
Zondag 17 maart
10.00 uur in Garmerwolde
ds. Renting uit Zuidhorn
Zondag 24 maart
Palmpasen
10.00 uur in Thesinge
ds. Hiemstra uit Den Haag
m.m.v. koor Inspiration uit Aduard

Donderdag 28 maart
Witte Donderdag
Viering Avondmaal
19.30 uur in Thesinge
ds. Karelse uit Schipborg
Vrijdag 29 maart
Goede Vrijdag
19.30 uur in Thesinge
Werkgroep Liturgie
Zondag 31 maart
Eerste Paasdag
9.30 uur in Thesinge
dhr. Dijkstra uit Gasselter nij-
veenschemond
m.m.v. kinderkoor Eigen-Wijs uit 
Ten Boer

Elke zaterdag
Thesinge; 15.00 - 20.00 uur: Café 
De Oude School open.
Zaterdagavond 2 maart
Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur: 
Roestvrijtheater met de Try-Out 
voorstelling ‘Assepoester in een 
nieuw jurkje gestoken’. 
Entree € 5,00. Zie www.thesinge.
com/cultuur/felicitas.
Woensdag 6 maart
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 
uur: Theater te Water met ‘Een 
blijvertje’. Entree € 12,50, inclusief 
een kop koffie of thee. 
Reserveren kan via 
info@dorpshuisdeleeuw.nl.
Woensdag 13 maart
Thesinge, Trefpunt; 9.30 uur: 
Verzoamelstee met een interac-
tieve lezing door Eltje Doddema 

In Thesinge is het in de winter goed toeven… 
(foto: Joost van den Berg)

over de Groninger streektaal. 
Entree is € 3,00.
Zondagmiddag 17 maart
Thesinge, Kloosterkerk; 15.00 uur: 
Meezingen in Thesinge o.l.v. Henk 
de Muinck. Entree € 7,50 incl. 
koffie / thee. Zie www.thesinge.
com/cultuur/felicitas.
Woensdag 20 maart
Ten Post, Dorpshuis; 19.45 uur: 
Gezamenlijke avond Vrouwen van 
Nu, afdelingen Garmerwolde, Ten 
Boer en Ten Post m.m.v. Tity 
Veen.
Donderdag 28 maart
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 
uur: Koffiemorgen.
Vrijdag 29 maart
Ten Boer, Boltweg 1; tussen 12.30 
en 16.00 uur: snoeihout aanleveren.
Zaterdag 30 maart
Thesinge; vanaf 9.00: ophalen 
oud papier.

Maandag 1 april (Tweede 
Paasdag)
•	Garmerwolde,	kerk;	vanaf	13.30	
uur: Rondleiding, wandeling en 
barokconcert; zie artikel in deze 
krant. Opgave: info@groninger-
kerken.nl of 050 312 3569.
•	Garmerwolde,	De	Leeuw;	11.00	
uur: Noten schieten voor oud en 
jong, entree € 2,50.
Woensdag 3 april
Thesinge, Trefpunt; 9.30 uur: 
Verzoamelstee. Thema is 
‘Ouderen in veilige handen’.
Vrijdag 5 april
•	Garmerwolde, kantine GEO; 
19.30 uur: Bingoavond voor jong en 
oud. Leuke prijzen te winnen o.a. 
rollades. Koffie/thee/ranja gratis.
•	Garmerwolde,	De	Leeuw;	vanaf	
17.00 uur: Dorpsborrel, gefrituurde 
happen verkrijgbaar.

‘De Soos’
De klaverjasavond in februari heeft 
de volgende uitslag opgeleverd:
1. Detta van der Molen  4791
2. Kees Wierenga  4597
3. Ria Visser  4570
4. Wilma Tammeling  4565

De volgende keer is op dinsdag 12 
maart, aanvang 20.00 uur. Nieuwe 
kaarters zijn van harte welkom.

Stoomfluitjes
Te koop: 
Harry Potter en de Relieken van de 
Dood, van J.K. Rawling. Paper-
back, nieuw, €7,50. 
Thonie Remkes, 050 302 2194.

Te koop:
Computer voor kind of (oudere) 
beginner, weinig gebruikt. Merk 
BOXXED 10a, 1GB/320GB, Win-
dows XP Home, 17” TFT-scherm, 
keyboard,  subwooferset. Alle hand-
leidingen en cd’s zijn erbij. 
Thonie Remkes, 050 302 2194.


