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Oranje Comité bestaat 75 jaar
En daar zijn tien Oranjemannen heel druk mee!

Al sinds de geboorte van prinses Beatrix in 
1938 heeft Thesinge een eigen Oranje  Comité 
dat elk jaar een geweldige Koninginne dag 
verzorgt. Maar zo actief als de afgelopen 
tijd was het Comité nooit eerder. Het  begon 
 vorig jaar december al met een grote in
zamelingsactie van oude metalen, daarna 
was er als vanouds een mooi verzorgde 
Koningin nedag, gevolgd door een druk
bezochte rommel markt in mei. Als klap op 
de vuurpijl is er op 13 en 14 september een 
spetterend jubileumfeest. Net als Beatrix is 
het Oranje Comité 75 jaar geworden. En dat 
moet gevierd worden! 

Eén Comité, twee teams
Het huidige Oranje Comité bestaat uit maar 
liefst tien mannen. Voor dit interview is het voltal-
lige bestuur aanwezig: voorzitter Appie Ridder, 
secretaris Kor van Zanten en penningmeester 
Jelle van der Veen. Even later schuift ook Hans 
Wind aan, net een kwartiertje terug van zijn 
vakantie. Appie maakt direct duidelijk dat het 
bestuur even veel te vertellen heeft als de rest: 
‘We doen het met z’n allen en niemand is de 
baas. Iedereen is even belangrijk.’ Hij vertelt hoe 
de taken verdeeld zijn: ‘Er zijn twee groepen bin-
nen het Oranje Comité. De ene - Jelle en Jan 
van der Veen, Martijn Bol en Alfred Ottens - 
 verzorgt de Horeca, de andere - Kor, Hans, 
Lammert Plijter, Menko Ridder, Patrick van Zan-
ten en ik - bedenkt de spelletjes. ‘We komen 
altijd eerst een paar keer met de hele groep 
samen,’ legt Kor uit. ‘Dan bespreken we de alge-
mene zaken, zoals de horeca-inkopen en het 
thema van de spelletjes. Het spelletjescomité 
heeft daarna nog een stuk of wat aparte verga-
deringen om ideetjes te bedenken en uit te wer-
ken.’ ‘We zijn altijd heel serieus aan het verga-
deren,’ vult Hans aan, ‘Maar zonder druk. Het 
moet wel gezellig blijven.’ ‘Een potje bier hoort 
er bij,’ stelt Jelle. Appie: ‘Soms wel twee!’

Iedereen onmisbaar
Waardering voor hun activiteiten is er genoeg. 
Hoewel de feesten in de stad dicht bij zijn, 
 kiezen de meeste Thesingers toch voor Konin-

Negen leden van het tienkoppige Oranje Comité. 
V.l.n.r. Kor van Zanten, Alfred Ottens, Jan van der Veen,  Martijn Bol, Menko Ridder (boven), 
Appie Ridder, Hans Wind, Lammert Plijter, Jelle van der Veen (foto: Joost van den Berg)

ginnedag in eigen dorp. Elk jaar is het druk en 
oergezellig op het sportveld. De mannen gun-
nen elkaar de eer van dat succes. Kor: ‘Er moet 
sensatie in de spelletjes zitten en het moet niet 
te lang duren, daar streven we met z’n allen 
naar.’ ‘Kor, Patrick en Hans komen met de 
meeste ideeën,’ meent Appie. Kor: ‘Vooral 
Patrick en Hans, die hebben bijna alle spelletjes 
bedacht.’ ‘Patrick met name, die had een hele 
map met uitgewerkte ideeën,’ reageert Hans. 
Appie: ‘Maar ook Kor, onderschat die niet.’ 
Hans: ‘Maar dan nog. Een goed idee is leuk, 
maar je moet het nog wel realiseren. Wat Appie, 
Lammert en Menko aan werk verzetten is net zo 
onmisbaar…’ Jelle geeft op zijn beurt de andere 
mensen van het horecateam de credits: ‘Jan en 
Bolletje zijn de grote regelneven en Alfred is het 
manusje van alles die zorgt dat alles soepel 
loopt. Ikzelf doe een beetje wat zij zeggen en ik 
regel de inkopen. Maar dat stelt niet zoveel voor, 
want dat staat allemaal in de computer.’

Mannentraditie
Het Oranje Comité is een hechte club mannen. 
Alléén mannen. En dat moet ook zo blijven, daar 
zijn de aanwezigen het over eens. Jelle, lachend: 
‘Het is een gezellig mannenonderonsje. Als er 
vrouwen bijkomen krijg je heel andere vergade-
ringen. Dan moet er opeens wijn komen en zo.’ 
Kor: ‘We zijn allemaal doeners, doorpakkers, 
kort door de bocht, dat werkt goed. Als er wat 
moet gebeuren, zoals een dammetje in de sloot, 
dan doen we dat gewoon zelf.’ Appie, met een 
grijns: ‘Er zijn natuurlijk wel vrouwen die lid wil-
len worden, maar dat gaat dus niet gebeuren, 
zelfs niet als stageplek. Die mannensamenstel-
ling is een oude traditie, net als het feit dat men-
sen vaak heel lang lid blijven. Van het huidige 
comité zijn Kor, Lammert en ik er het langst bij. 
Sinds 1996. Vroegere leden waren ook vaak 
jarenlang actief. Sommigen misschien wel der-
tig jaar.’ Er gaan wat namen over de tafel: Jan 
Slump, Derk Apoll, Roelf Jansen, Jo Schuppert, 
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Arend Kol, Ebel Vaatstra, Jaap van Zanten… 
Een paar van de bekende Oranjemannen van 
voorheen. 

Steeds professioneler
De hang naar traditie betekent niet dat alles bij 
het oude blijft. ‘Zeker niet!’ zegt Jelle. ‘Vooral de 
laatste jaren zijn we veel professioneler gewor-
den. We hebben eigen horeca-apparatuur, 
 tenten, een aanhanger, een eigen stroomvoor-
ziening, noem maar op.’ ‘In mijn jeugd,’ vult Kor 
aan, ‘de tijd van Jan Slump, was er een karretje 
met ranja voor de kinderen. Dat was het dan. 
Moet je zien wat er nu op het veld staat!’ Onder-
deel van de professionalisering is ook dat het 
Oranje Comité nadenkt over een geschikte 
rechtsvorm. ‘Er was steeds discussie over de 
vraag of wij onderdeel waren van Dorps-
belangen,’ legt Appie uit. ‘Het bleek dat niemand 
precies wist hoe het zat. Toen is in overleg met 
Dorpsbelangen vastgesteld dat we zelfstandig 
zijn.’ Hans: ‘We denken er nu over om er een 
stichting van te maken, dan kunnen zaken beter 
geregeld worden.’ ‘We kunnen dan bijvoorbeeld 
een eigen bankrekening openen, voegt penning-
meester Jelle toe. ‘Ook het eigendom van de 
spullen kan dan officieel vastgelegd worden. De 
aanhanger staat bijvoorbeeld op mijn naam, 
 terwijl die van het Oranje Comité is.’ 

Groots jubileumfeest
Professioneel is ook de aanpak van het grote 
jubileumfeest in september. Twee dagen lang is 
er in een grote tent op het sportveld van alles te 
doen. Zo zijn er optredens van de band Hollands 
Verdriet en het jeugdcircus Santelli. ‘In de orga-
nisatie van dat feest steken we erg veel tijd,’ 
vertelt Kor. ‘Misschien wel wat meer dan we 
vooraf bedacht hadden.’ Jelle: ‘Als dit een suc-
ces wordt geeft dat een enorme kik. Normaal 
reserveren we een deel van onze winst, zodat 
we kunnen uitpakken op de dorpsfeesten. Nu 
komt dit er extra bij.’ ‘Je moet je voorstellen dat 

je een feest organiseert dat drie keer zoveel kost 
dan je op de bank hebt staan,’ licht Hans toe. 
‘Dus dan moet er wel even wat gebeuren. En 
daar zijn we al meer dan een jaar mee bezig. 
Een paar weken na Koninginnedag houden we 
altijd een evaluatie. Vorig jaar waren we bij die 
vergadering al druk bezig met het feest en sinds 
die tijd zijn er veel vergaderingen gevolgd, in 
een hoge frequentie.’

Waardering en bijdragen uit het dorp
Maar er werd niet alleen gepraat, er werd vooral 
ook stevig aangepakt. De oud ijzeractie en de 
rommelmarkt waren een groot succes en spek-
ten de kas flink. ‘Dat is het mooie van Thesinge,’ 
lacht Kor, ‘als er echt iets moet gebeuren kun je 
op heel veel mensen rekenen. Als je zag wat we 
allemaal kregen bij die twee acties, ongelofelijk!’ 
‘En dan hebben we het nog niet eens over al die 
oranje envelopjes en de bijdragen van spon-

sors,’ merkt Appie op. ‘Wij kunnen wel leuke 
plannen maken, maar als de mensen in het dorp 
niet meedoen zijn wij nergens. Als dit lukt - en 
het gaat lukken! - hebben we dat voor een groot 
deel aan het dorp te danken.’ ‘Ik ben soms 
beduusd van het enthousiasme van de men-
sen,’ bekent Hans. ‘Ik stond bij Koninginnedag 
te kijken naar die stroom mensen die achter de 
muziek aan liep. Ik kreeg bijna tranen in mijn 
ogen.’ Jelle: ‘Het is een beste put werk, maar als 
je dan ziet waarvoor je het allemaal gedaan 
hebt… Dat maakt alles goed!’ Kor: ‘Zelfs Prinses 
Beatrix waardeert ons! We zijn uitgenodigd voor 
haar afscheidsfeest op 14 september. Maar ja, 
dan hebben we ons eigen feest al.’ ’Alleen nog 
even de kaarten verkopen,’ besluit Appie. ‘Maar 
dat komt ook wel goed. t Is Taisn.’

Rudy Noordenbos

Het tiende bestuurslid in actie op 30 april 2013. 
V.l.n.r. Ot Tjeerdsma, Patrick van Zanten, Eke-Marie Lofvers (foto: Joost van den Berg)

Proeflessen yoga 
Wèl veel over yoga gehoord en gelezen maar 
nog nooit aan yoga gedaan? Benieuwd of yoga 
iets voor jou is? Voorafgaand aan de najaars-
cursus geeft Denise Walraven weer proeflessen 
yoga aan de Dorpsweg 53 in Garmerwolde.

Yoga is een combinatie van eenvoudige licha-
melijke oefeningen, ademhaling en meditatie. 
Het effect van yoga merk je al snel. Het lichaam 
wordt soepeler en door de diepe ontspanning 
aan het einde van een les ervaar je algeheel 
welbevinden en rust. Je leert om te gaan met de 
grenzen van je eigen lichaam en de drukte van 
alledag.
Geïnteresseerd? Kom dan in de week van 
maandag 2 september een gratis proefles vol-
gen. Dan kun je ervaren wat yoga voor jou kan 
betekenen. Je kunt je opgeven via 050-5423919 
en voor meer informatie zie 
www.denisewalraven-yoga.nl.

Denise Walraven

De hele dag scheen de zon, maar op het moment dat er zou worden begonnen werd het een 
‘natte boel’ in plaats van ‘Jeu de boules’. Na tien minuten zijn de vrouwen dan ook koffie gaan 
drinken (foto: Cees Leurs)
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Dorpsbezoek NAM 
en 
Groninger  Dorpen 
 
De NAM wil graag met de vereniging Groninger 
Dorpen een serie dorpsbezoeken organiseren 
om op kleine schaal met dorpsbewoners in 
gesprek te gaan over de gevolgen van aard-
bevingen als gevolg van gaswinning in het 
Groninger gasveld. Groninger Dorpen vindt het 
belangrijk hun medewerking te verlenen aan 
goede informatievoorziening richting dorps-
bewoners rond dit onderwerp.
 
Na de zomer van 2013 bieden Groninger  Dorpen 
en de NAM daarom samen, via de Dorpsbelan-
gen, dorpsbezoeken aan voor geïnteresseerde 
dorpen. Voor Garmerwolde is in overleg met 
Dorpsbelangen gekozen voor 10 oktober van 
19.30 tot 21.30 uur. De bijeenkomst wordt voor-
gezeten door Jan Wigboldus (voormalig voorzit-
ter Groninger Dorpen) en zal plaatsvinden in het 
Dorpshuis De Leeuw. Naast een aantal mede-
werkers van de NAM zal vertegenwoordiging 
van Groninger Dorpen aanwezig zijn.
 
De onderwerpen die aan bod kunnen komen 
zijn: schadeafhandeling, preventief/bouwkundig 
versterken, toekomstperspectief en regionale 
betrokkenheid van NAM. Het is ook mogelijk om 
zelf onderwerpen aan te dragen.
 
Wilt u hierbij aanwezig zijn dan verzoeken wij u 
om u op te geven bij voorkeur via een e-mail 
naar info@dorpsbelangengarmerwolde.nl of 
telefonisch via 06-21282368. U kunt zich uiterlijk 
tot 30 september aanmelden.
 

Dorpsbelangen Garmerwolde

Op zaterdag 14 en zondag 15 september 
zijn in de gemeente Ten Boer verschillende 
 monumenten open in het kader van de lan
delijke Open Monumentendag. 
Ook in Thesinge en Garmerwolde zetten 
 diverse monumenten hun deuren open voor 
belangstellenden. 

Garmerwolde
Café Jägermeister in Garmerwolde doet voor de 
eerste keer mee. Op zaterdag is voor de gele-
genheid een expositie van grootmoeders grijs-
gewolkt email te bezichtigen. Uiteraard doet ook 
de Nederlands Hervormde kerk mee, waar het 
mogelijk is een rondleiding te krijgen over de 
steigers van de restauratiewerkzaamheden. Op 
zaterdag en zondag is er in de voormalige melk-
fabriek aan de Dorpsweg 41a een tentoonstel-
ling puddingvormen en een puddingproeverij.

Grijsgewolkt email, pudding en brandende smidse 
tijdens Open Monumentendag

Thesinge
Op zaterdag doet de molen Germania mee. In de 
smederij brandt de smidse en worden oude 
gereedschappen tentoongesteld. De boerderij 
die vroeger bij De Tackenborg aan de Bovenrijge-
weg hoorde, is van de buitenkant te bezichtigen. 
Ook de Kloosterkerk zet haar deuren open op 
zaterdag en zondag en bij Barts Art aan de 
Thesinger weg 4 is een expositie van werken van 
Yvonne Struys en Bart Huysman te bekijken.

In de andere dorpen van de gemeente zijn ook 
diverse monumenten geopend. Alle deelne-
mende monumenten zijn te herkennen aan de 
Open Monumentenvlag. Het volledige overzicht 
van alle deelnemende monumenten in de 
gemeente is te vinden op de gemeentelijke 
informatiepagina van woensdag 4 september in 
de Noorderkrant en via de landelijke website 
www.openmonumentendag.nl.

De scholen zijn weer begonnen, de bouw
vakvakantie is weer achter de rug en vele 
dorpsgenoten hebben inmiddels hun dage
lijkse werkzaamheden weer opgepakt. Met 
nieuwe energie maken we ook weer deel uit 
van het verenigingsleven. Het verenigings
leven met bijbehorende activiteiten barst 
weer los. Zo ook ‘de Verzoamelstee’.

Vanaf woensdag 4 september is iedereen weer 
van harte welkom op de inloopochtenden en 
themabijeenkomsten. Wekelijks kunt u op de 
woensdagmorgen tussen 09.00 en 11.30 
uur terecht in dorpshuis Trefpunt. U kunt elkaar 
ontmoeten en onder het genot van een kopje 
koffie/thee bijpraten met dorpsgenoten of 
belangstellenden van andere dorpen. Samen 
met leeftijdsgenoten kletsen over vroegere tij-
den of ervaringen delen over het gebruik van uw 
computer, laptop of iPad.
En wat is het dan mooi dat jongere dorpsgeno-
ten hun helpende hand uitsteken om computer-
hulp te bieden. Bij de Verzoamelstee is alle 
ruimte voor persoonlijke verhalen, leuke anek-
dotes, gedichten, oude foto’s en dorpsnieuw-
tjes. Maar ook om met elkaar van gedachten te 

wisselen over het soms schokkende wereld-
nieuws. De Verzoamelstee is ook een plek waar 
we met regelmaat themabijeenkomsten organi-
seren met een informatief karakter.
Maar dit nieuwe seizoen doen we meer. Het is 
de bedoeling om met regelmaat de ochtenden af 
te sluiten met een gezamenlijk etentje. En niet 
zomaar een etentje, nee we doen dat met ouder-
wetse gerechten. Wat dacht u van ‘blote billetjes 
in het groene gras’ of ‘poffert’? Deze gerechten 
bewaren we nog even voor later. Woensdag 11 
september starten we met ‘dikke bonen met 
spek’ en een heerlijk toetje. Na reservering kunt 
u om 12.15 uur aanschuiven. En de kosten, 
€6,50 per persoon, mag u na afloop afrekenen. 
Als het water u nu bij het lezen al in de mond 
loopt reserveer dan vóór 6 september via 050-
3022475. U kunt natuurlijk ook op een woens-
dagochtend reserveren of een e-mail sturen 
naar jannahofstede@home.nl.

Met elkaar hopen we er weer een mooi seizoen 
van te maken. Informatie over de Verzoamel-
stee kunt u vinden op www.thesinge.com.

Janna Hofstede

Workshop Indonesisch koken 

Bijpraten en billetjes in het groen

Op zondagmiddag 29 september organiseert 
eetcafé de Oude School in Thesinge weer een 
workshop Indonesisch koken. Onder begelei-
ding van Rudy Noordenbos van de Oude School 
en Anja Ensing van voedingsbureau Vivenda 
maken de deelnemers een uitgebreide Indische 
rijsttafel. De kosten bedragen € 37,50 per per-
soon, inclusief koffie en thee, een geweldige 

maaltijd en het eerste drankje bij het eten. Ook 
krijg je een boekje met alle recepten. 
Wil je meedoen of meer informatie? Mail dan 
naar info@oudeschoolthesinge.nl of bel Rudy 
op 06-54604339. Heb je je eerder al mondeling 
aangemeld? Ook dan nog graag even een mail-
tje of telefoontje.  

Rudy Noordenbos 

Oomke Postma aan het werk in de smederij in 
Thesinge 
(toto: Sieb-Klaas Iwema)
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Reinder van der Veen
Voor bedrijven en particulier handel in:
•	 Pallet-	en	magazijnstellingen
•	 Magazijnwagens
•	 Kantoorkasten	
•	 Gebruikte	kantoormeubelen
•	 Enz.
•	 	“Top	Way”	professionele	aluminium	steigers,	
trappen	en	ladders	-	gecertificeerd 

Nijverheidsweg 6 Ten Boer
telefoon 050-3024833
fax 050-3024834
mobiel 06-51581046

www.reindervanderveen.nl
info@reindervanderveen.nl
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Het vertalen van boeken is een vak apart. 
De Thesingers Ton Heuvelmans en Edzard 
Krol vertalen veel boeken vanuit het Engels 
naar het Nederlands. Ze hebben ook samen 
aan vertalingen gewerkt. Van te voren weet 
je nooit of een boek zal aanslaan. Maar heel 
soms vertaal je een lot uit de loterij. 
Dat overkwam Edzard met de vertaling van 
Stoner. Hij haalde er de regionale en lande
lijke pers mee. Alle reden voor een interview 
met Edzard.

De opdracht
‘Eigenlijk begon deze vertaling net als anders,’ 
vertelt Edzard in zijn huis aan de G.N. Schut-
terlaan. ‘Er kwam een mailtje van de uitgever 
met het verzoek of ik een boek wilde vertalen, 
Stoner, een al in 1965 in de Verenigde Staten 
verschenen boek van de Amerikaanse schrijver 
John Williams (1922- 1994).’ De uitgever schreef 
dat het kortgeleden was herontdekt en met suc-
ces in een paar landen was uitgebracht. De kans 
bestond dat het in Nederland eveneens veel zou 
worden verkocht.
Vlak voordat het mailtje kwam, had Edzard 
samen met Ton Heuvelmans Kind van een 
vreemde vertaald, een boek van de Engelsman 
Alan Hollinghurst. Ter gelegenheid van het ver-
schijnen van die vertaling kwamen Ton en zijn 
vrouw Christien bij Edzard, Jolanda en hun twee 
dochters Ella en Cato eten. Tijdens dat etentje 
kwam ook een brief ter sprake die Edzard kort 
daarvoor van een lezeres had gekregen. ‘Daarin 
had die vrouw een voor een de fouten opge-
somd die in mijn deel van de vertaling stonden, 
heel dodelijk,’ vertelt Edzard. ‘Het ergste was 
dat ze in veel gevallen nog gelijk had ook, zodat 
ik me serieus afvroeg of ik wel geschikt was als 
vertaler van romans.’ Maar onder het genot van 
de heerlijke maaltijd en een goed glas wijn wist 
Ton alle twijfel van tafel te vegen. ‘Soms krijg je 
nu eenmaal kritiek,’ had Ton gezegd, ‘dat kan 
iedereen gebeuren.’
‘Toen ik kort na het etentje het verzoek ontving 
om Stoner te vertalen,’ zegt Edzard, ‘vatte ik dat 
meteen op als een kans om mij als vertaler te 
revancheren. 

Om ontmoedigende brieven van pinnige leze-
ressen te voorkomen, leek het me wel zinvol om 
mijn aanpak aan te passen. Dus besloot ik per 
dag minder tekst te gaan vertalen, elke dag te 
beginnen met de controle van de tekst die ik de 
dag ervoor had vertaald en veel zorgvuldiger te 
werk te gaan bij de eindcontrole van de tekst.’ 
Zo begon hij aan Stoner.

Het boek Stoner
Stoner beschrijft het leven van een boerenzoon 
die naar de landbouwhogeschool gestuurd wordt 
en eindigt als docent letterkunde aan de univer-
siteit. ‘Op zich een weinig spectaculair gegeven,’ 
volgens Edzard. ‘Toch viel het me meteen op dat 
dit geen gewoon boek was. Iedere zin is raak. Er 
staat geen woord teveel in. En ik hoorde er zo 
duidelijk een stem in doorklinken dat ik bewust 
heb kunnen proberen om die ook in het Neder-
lands te laten klinken. Heel bijzonder vind ik 
bovendien de manier waarop de schrijver uiterst 
subtiel een maximum aan drama heeft weten te 
halen uit het contact dat hoofdpersoon Stoner 
heeft met de verschillende karakters in het boek. 

Uit het contact met zijn eenvoudige ouders, met 
zijn verknipte vrouw en zijn kwetsbare dochter, 
met een irritante student en een lastige baas, 
met de liefde van zijn leven, iedere keer opnieuw. 
Het boek raakt mij diep. Ik vond het dan ook erg 
stimulerend om het te  vertalen.’

De gevolgen 
Bij het verschijnen van Stoner, in september 
2012, kreeg het boek enkele uitstekende recen-
sies. Ook kwam er een journalist van het radio-
programma Boeken van de VPRO naar 
 Thesinge, voor een interview. Maar los daarvan 
gebeurde er aanvankelijk niks ongewoons. Het 
boek werd redelijk goed verkocht en niets wees 
op uitzonderlijke verkoopcijfers.
In februari van dit jaar sloeg dat ineens om. Het 
boek werd in het programma De wereld draait 
door besproken. De vier boekhandelaren aan 
tafel vonden Stoner het beste boek van 2012. 
Rond diezelfde tijd schreef Arnon Grunberg een 
enthousiaste column over het boek, op de voor-
pagina van De Volkskrant. ‘Daarna was het hek 
van de dam,’ zegt Edzard. ‘In de Boekenweek 
vlogen de exemplaren over de toonbank, soms 
wel een paar duizend per dag. Vijf weken lang 
was Stoner het best verkochte boek van het 
land.’ Er volgden vele artikelen in kranten en 
tijdschriften, ook buitenlandse, waarin werd 
geprobeerd het succes te verklaren. Sinds die 
tijd is het boek niet uit de top 10 van meest ver-
kochte boeken weggeweest. Op 1 augustus 
stond het nog altijd op nummer 6. Na 22 drukken 
en 135.000 verkochte exemplaren gaat de ver-
koop onverminderd door.
Voor het krijgen van nieuwe vertaalopdrachten 
zal zo’n succesvolle vertaling vermoedelijk heel 
nuttig zijn. Voor Edzard is het nog te vroeg om 
daar iets over te zeggen. Ondertussen blijft hij 
met veel plezier vertalen en lijkt hij geslaagd in 
zijn streven om als vertaler van romans aan de 
slag te zijn. ‘Al besef ik donders goed dat ik me 
met elk boek opnieuw zal moeten bewijzen.’

Irene Plaatsman

Edzard Krol: vertaler van bestseller Stoner

Edzard met het ‘lot uit de loterij’ (foto: Joost van den Berg)

‘Koopt Thesinger waar, dan helpen wij elkaar!’ 
(foto: Joost van den Berg)
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Een tijdje geleden werd Ton Bouchier, de 
Groningse fotograaf en ervaren zeezeiler, 
benaderd door twee schrijvers die bezig zijn 
om een boek te maken over alle eilanden in 
het wad; van Texel tot boven in Denemarken. 
Zij willen alle eilanden minstens eenmaal 
bezoeken en daar foto’s van maken. Het be
treft 61 eilanden en droogblijvende platen. 
Bepaalde eilanden kunnen alleen met een 
platbodem bezocht worden. De schrijvers 
vroegen Ton of hij iemand kende met zo’n 
platbodem. Desgevraagd zegde Harm Jan 
Havenga, schipper/eigenaar van de Wester
dijk zeeschouw ‘Tante Sien’, spontaan zijn 
medewerking toe. Hierbij hun relaas over de 
gezamenlijke tocht.

Tante Sien
Onze tocht naar de Duitse eilandjes Lütje Hörn 
en Kachelotplate begint in Lauwersoog. Aan een 
van de steigers van de buitenhaven ligt de 
‘Tante Sien’. Samen met Ton, zijn buurman, 
heeft Harm Jan een nauwkeurig vaarschema 
opgesteld, waarbij uiteraard rekening is gehou-
den met zaken als wind, stroming, getijden en 
ondiepten. Een schema waarin ook heel nadruk-
kelijk de doelstelling ligt opgesloten ons naar 
beide eilanden te brengen. 
Er staat een stevige bries als we rond het 
middag uur de haven verlaten. Eenmaal buiten-
gaats worden de zeilen gehesen. De westen-
wind blaast ons langs de Groningse noordkust 
naar het oosten. Bolle zeilen, nu en dan een gijp 
en met een gangetje van zeven tot acht knopen 
over het wad. De zon, die af en toe venijnig door 
het wolkendek heen prikt, doet de Waddenzee 
glinsteren. Achter de zeedijk onderscheiden 
zich de kerktorens van Kloosterburen, Warffum 
en Usquert. Ten noorden van ons de eilanden 
Schiermonnikoog, Rottumerplaat en Rottumer-
oog. Harm Jan toont zich een meer dan voortref-
felijk gastheer. Vanuit de kombuis worden we 
voortdurend van koffie, broodjes en andere 
heerlijkheden voorzien. In de namiddag betrekt 
de lucht meer en meer en wordt het kouder.  
We naderen de Westereems, de vaarroute van 
en naar Emden, Delfzijl en de Eemshaven. We 
volgen de betonning naar het noorden, om ver-
volgens het drukke vaarwater ter hoogte van 
 Borkum over te steken in oostelijke richting. De 

Fischerbalje, het markante vuurtorentje op de 
strekdam bij de Borkumer haven, is voor ons het 
teken dat de klus voor vandaag vrijwel geklaard 
is. Even later liggen we in de jachthaven, waarna 
de borrel op tafel komt en er sterke verhalen 
worden verteld. We besluiten de dag met een 
prima maaltijd in een vlakbij de jachthaven gele-
gen restaurant. 

Het vertrek
Het telefoontje van Ton rinkelt ons om vier uur 
wakker. Even later dieselen we de haven uit. 
Ook dit nachtelijke gebeuren was opgenomen in 
het vaarschema. Na het passeren van de veer-
haven zijn het zwakke schijnsel van de maan, de 
boordverlichting en een verstraler onze enige 
lichtbronnen in een verder pikdonkere wereld. In 
de verte zwaait het licht van de Borkumer vuur-
toren door de nacht. Op geleide van blinde ton-
nen en reflecterende prikken varen we langs de 
zuidkust van het eiland naar het oosten. We 
halen enigszins opgelucht adem als we de ver-
raderlijke ondiepte tussen de Fischerbalje en de 
Hornsbalje, met nog slechts een half metertje 
water onder de boot, achter ons hebben gela-
ten; veel later hadden we ook niet moeten ver-
trekken. Aarzelend breekt de nieuwe dag aan 
als wij voor anker gaan in het Evermansgat, een 
diepe geul ten westen van Lütje Hörn. Terwijl we 
genieten van de eerste zonnestralen en de ein-
deloze stilte, worden onze neuzen geprikkeld 
door de geur van gebakken eieren. Ton verrast 
ons met een van zijn specialiteiten! Na dit vor-
stelijke ontbijt is het wachten op laag water. Als 
rondom ons heen grote delen van het wad 
beginnen droog te vallen, zet Ton ons met de 
dinghy af op een zandplaat. Van daar beginnen 
we onze wadlooptocht naar Lütje Hörn. In de 
verte bespeuren we een minieme verhoging van 
de drooggevallen zeebodem. Een wonder-
schone wandeling over het Randzelwatt brengt 
ons een half uur later aan de noordkust van het 
halve maanvormige eilandje. 

Lütje Hörn
Lütje Hörn (kleine hoorn) wordt reeds in 1576 als 
Hooghe Hörn vermeld in een handboek voor 
zeelieden. Sinds 1859 wordt het eiland als Lütje 
Hörn op zeekaarten aangegeven. In de afgelo-
pen vier eeuwen is Lütje Hörn, dat nooit bewoond 

is geweest, zo’n twee kilometer naar het zuid-
oosten opgeschoven. De laatste decennia heeft 
het kleinste Oostfriese waddeneiland veel aan 
oppervlak, flora en fauna verloren. De zware 
stormvloeden van 1962 en 1990 zorgden voor 
veel duinerosie en aanzienlijk verlies van land 
en strand. Bij extreem hoge vloed in 2006 en 
2007 gingen de laatste duinen verloren. Wat nu 
nog resteert, is een broos eilandje met kwelders, 
primaire duintjes, enige begroeiing en oneindig 
veel schelpen. Kwetsbaar gelegen in de Ooste-
reems lijkt het lot van Lütje Hörn bezegeld. Van-
wege haar ligging in Zone I van het Nationalpark 
Niedersächsisches Wattenmeer is het streng 
verboden het eiland te betreden. Maar al te goed 
beseffen we dat ons bezoek aan dit niemands-
land illegaal is. Wanneer de wolkenband, die 
een lange schaduw over het wad legt, naar het 
noorden wegtrekt, wordt Lütje Hörn betoverd 
door de ochtendzon. Schelpen lichten op, gras-
sen worden groener, bloemen krijgen kleur, zee-
kraal kleurt rood, wolken diepdonkerblauw, het 
wad schittert. Op het strand zien we sporen van 
zeehonden, in de verte de buureilanden Borkum 
en Juist en de zilveren windmolens van de 
Eemshaven. In het voorjaar zullen de meeuwen, 
de scholeksters en de eidereenden terugkeren 
om er te broeden. 
Dan verlaten we het mini-eilandje en keren terug 
naar ons vertrekpunt. 

Kachelotplate
Aan boord is er eerst koffie, waarna we lang-
zaam het Evermansgat uitvaren. Op een droog-
gevallen zandbank liggen tientallen zeehonden. 
We steken de Oostereems over en bereiken na 
enige tijd de zuidkust van Kachelotplate. Harm 
Jan blijft aan boord als Ton ons met de dinghy 
op het strand afzet. Gedrieën trekken we het 
bootje op het droge, waarna we over de plaat 
naar het noorden lopen. 
De voormalige zandbank Kachelotplate werd 
reeds in 1840 op regionale zeekaarten weerge-
geven. De naam Kachelot is afkomstig van het 
Franse woord cachelot (potvis) en stamt uit de 
napoleontische tijd, toen Oost-Friesland door de 
Fransen was bezet. Door veranderende stro-
mingen in de Oostereems en de voortdurende 
aanvoer van zand groeide de zandbank gestaag. 
Zodanig zelfs, dat vanaf 1975 steeds meer 

Lütje Hörn en Kachelotplate
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delen van Kachelotplate bij vloed niet meer door 
het zeewater werden overspoeld. Hierdoor kon-
den de eerste plantjes zich settelen en de eerste 
duintjes zich vormen; een nieuw eiland was 
bezig te ontstaan! Op 28 juli 2003 maakte het 
Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasser-
wirtschaft und Küstenschutz wereldkundig dat 
Kachelotplate officieel was uitgegroeid tot 
eiland. Als gevolg daarvan ontketende zich een 
ware mediahype. Met boten en vliegtuigjes trok-
ken journalisten en televisieploegen naar het 
nieuwbakken eiland. Alsof er een tweede Surt-
sey (red.: vulkanisch eiland voor de kust van 
IJsland, ontstaan tussen 1963 en 1967) uit zee 
was verrezen. Vanwege haar ligging in de 
Schutzzone van het Nationalpark Niedersächsi-
sches Wattenmeer werden er voor het 200 hec-
tare grote eiland strenge regels uitgevaardigd. 
Daarbij werd Kachelotplate uitgeroepen tot ver-
boden gebied. Voedselgebied, rustplek en 
broedplaats voor tienduizenden vogels, kraam-
kamer voor zeehonden en kegelrobben, de 
mens heeft hier ook niets te zoeken. Zelfs er 
over heen vliegen wordt niet getolereerd, laat 
staan het eiland betreden. We zijn wederom in 
overtreding. Op deze fraaie septemberdag is het 
echter rustig op de plaat. Het vogelbroed seizoen 
is uiteraard voorbij, de jonge zeehondjes zijn in 
de voorzomer al ter wereld gekomen, terwijl de 
kegelrobben pas in de winter baren. Met het 

grootst mogelijke respect voor de natuur bewe-
gen we ons over het duineneilandje. We genie-
ten van de Noordzeebranding, de grillig 
gevormde duintjes, de vele schelpen, de 
begroeiing en de absolute stilte. Rondom ons 
heen, op gepaste afstand: Borkum, Memmert en 
Juist. Menselijk ingrijpen op Kachelotplate is uit 
den boze. De verwachting is dat het eiland in de 
toekomst met Memmert gaat fuseren. Echter in 
de dynamische wereld der Wadden weet je het 
nooit. Voor het zelfde geld verwordt Kachelot-
plate ooit weer tot een zandbank. 
In de wetenschap slechts onze voetstappen te 
hebben achtergelaten, keren we na een kleine 
twee uur terug naar de zuidkust. Daar redden 
we onze dinghy ternauwernood van het opko-
mende water. 

Terug
De vloed maant ons tot een terugkeer naar 
 Borkum; langzaam verdwijnt Kachelotplate uit 
het zicht. Als we Hoge Hörn, het duingebied aan 
de oostpunt van Borkum, zijn gepasseerd en 
tussen de prikken door langs de zuidkust van 
het eiland varen, komen we weer in de bewoonde 
wereld. Op de Westereems zoekt een auto-
carrier zijn weg naar Emden, vlak voor ons loopt 
een loodsboot de haven binnen. Eenmaal terug 
in de jachthaven spoelen we de vermoeidheid 
weg met een warme douche en een ijskoud bier-

tje. Dat we deze avond niet te laat onze kooi 
opzoeken, hoeft geen betoog. 
Na een royaal ontbijt nemen we afscheid van 
Borkum. De wind, die intussen naar het oosten 
is gedraaid, blaast ons de Westereems op. We 
besluiten buitenom terug te varen, over de 
Noordzee. Vanaf onze positie ten noorden van 
Rottumeroog zien we de gevolgen van de wash-
over van het eiland tijdens een zware storm 
begin 2012, waarbij een deel van de noordelijke 
duinenrij is weggeslagen. Vanwege de stevige 
branding, veroorzaakt door de ondiepe gronden 
van de Lauwers, zeilen we in een ruime bocht 
om Rottumerplaat, waarna we de Noordzee ver-
laten en via het Boschgat de Waddenzee berei-
ken. Omdat we moeten wachten op hoog water, 
gaan we bij Simonszand voor anker. Uiteraard is 
dit een uitgelezen mogelijkheid het eilandje nog 
eens te bezoeken. Aan de westkust liggen hon-
derden zeehonden. Verder is het stil op de zon-
overgoten plaat. Na een uurtje keren we terug 
aan boord. Het anker wordt gelicht en als de 
zeilen zijn gehesen vertrekken we voor het laat-
ste deel van onze reis. Vol zeil passeren we 
zonder problemen de ondiepten van het Horn-
huizerwad, waarna we, samen met nog een 
aantal andere terugkerende wadvaarders, de 
haven van Lauwersoog binnenlopen. 

E.J. Prins

Foto’s aangeleverd door Ton Bouchier
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Het is weer zo

Ook dit jaar weer op veler verzoek een greep uit een van de mooiste 
grillen der natuur: hoe bepaalde beroepen mensen zoeken die erbij 
passen, en omgekeerd:

C. Smalbil  -  voor al uw damesmode
C. Haring  -  medewerkster vishandel
J. Kiezekutter  -  tandarts
H. Hekje  -  telefoonbeambte
H. Krul  -  vertegenwoordiger kappersartikelen
Dominee Bisschop
Harry Herfs  -  winteropvang daklozen
Egbert Dommering  -  hoogleraar
Rijwielhersteller Van der Wiel 
J. de Kraker  -  kinderarts
Van Vuure  -  crematieverzorging
Harry Meester  -  ijsmeester
Huug van den Dooi  -  klimaatonderzoeker
Christiaan Kooistra  -  Vogelbescherming
Jan Bokkum  -  palingroker
Sonja van de Roer  -  kookschrijfster
Wiel Wegh  -  verongelukte vrachtwagenchauffeur
Cor Dijkgraaf  -  adviseur waterbeheer
Klussenbedrijf L. Eigenraam
Theo Sniekers  -  undercoverjournalist
Jozef de Witte  -  Commissie Racismebestrijding
Uitvaartverzorging Dickhaut
Wil van ´t Kruijs  -  christen-democraat
A. Bell  -  medewerker belastingtelefoon
Suzanne Alt  -  altsaxofoniste
Architectenbureau Rothuizen
Sjaak Pleiter  -  advocaat
Martin Speelman  -  kermisexploitant
Roelf-Jan Tiktak  -  ex-voetballer
C. de Gier -  notaris
Emma Goodrum  -  barbediende
Slijterij Kurkema
P. Gyselbrecht  -  verdachte gijzeling en moord
Jaap Stockman  -  hockeyer 

Fredje Bouma

Het bankje
Stil was het, heel stil op deze hete zaterdagmiddag. Maar toch waagden 
enkele dorpsgenoten zich op straat.
‘Als je mij met de hond ziet lopen, dan is mijn vrouw er niet.’ Hij deed het 
met veel plezier – op wat aans noa zouden de Groningers zeggen.
Ach ja, goede raad is duur. Hij bleef enige tijd staan praten. Het ging over 
een vakantie naar een ver land, binnenkort. En tot slot toch nog maar even 
over de viervoeter. ‘Hou oud is jullie hond?’ vroeg ik. ‘Veertien’, was het 
antwoord, ‘en dat is een hoge leeftijd voor een hond dus vandaag of mor-
gen is hij er niet meer. Je gaat toch aan zo’n beest wennen hè, je zult hem 
missen.’ ‘Dus dan komen we je tegen met een jong blaffend en spelend 
hondje.’ ‘Ja zo is het wel goed Jakob’, en hij vervolgde zijn weg.
‘Zo, dat is ook weer geregeld’, zei de ondernemer uit Garmerwolde. 
Meestal zien we hem in een grote auto, maar deze middag fietste hij door 
het dorp. Hij had bij wat adressen iets in de brievenbus gegooid. ‘We heb-
ben straks een vrijgezellenfeest, we worden in de boot genomen. En weet 
je wat we morgen gaan doen?’ ‘Op vakantie misschien?’ ‘Ja, dan vliegen 
mijn vriendin en ik naar Turkije.’
Ik vraag aan een bewoonster van de Molenweg waar ze met de caravan 
zijn geweest. Ze woont met man en zoon in een voor mij bekend huis. ‘We 
zaten in Overijssel, in de buurt van Hardenberg. We hadden prachtig weer 
en het is daar een mooie omgeving. Ben jij nog…’
Dat was een verrassing! Een andere Molenwegster bracht me een ijsje 
van de Eismann. Een leuke geste, alleen al omdat we hier geen ijscoboer 
hebben. En wat doe je dan met het houtje? Je kunt er op gaan bijten. Een 
afvalbak staat er niet, dat past ook niet bij het monument. Dus gewoon 
mee naar huis nemen.
Over afvalbak gesproken: in Garmerwolde, bij het bankje aan het Eems-
kanaal, zou een afvalbak niet misstaan. Als je daar zit, geloof je niet wat 
er allemaal door het water glijdt. Prachtige jachten, grote vrachtboten, 
maar ook veel pluisjes, takjes, een oranje horlogebandje, een speelgoed-
beer. Zelfs een (plof)kip met kop die blijkbaar aan de schappen van de 
Jumbo of AH was ontsnapt.
‘Dag meneer, kunt u mij vertellen waar nummer dertien is?’ Numero der-
tien, dat is een gehucht bij Veendam, maar dat bedoelde hij natuurlijk niet.
‘Meneer, we hebben hier in Thesinge allemaal een naam en we zijn geen 
nummer.’ Toen ik de naam hoorde heb ik hem het juiste huis gewezen.

Jakob van der Woude
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Lotus uitvaartverzorging en -begeleiding
Nellian Dijkema en medewerksters

Bovenrijgerweg 19  9797 TD Thesinge
050 3021731 of 06 53767142

www.lotusuitvaart.nl

informatie en vormgeving rondom de dood: Schoolholm 3, Groningen
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Deze nieuwe manier van zuiveren gebeurt 
geheel op natuurlijke basis, zonder gebruik van 
chemicaliën en is als uitbreiding van de oude, 
traditionele zuivering gebouwd op ± 2,5 ha, 
waarvan circa 1,3 ha is bebouwd en bestraat. 
De compacte (prefab) bouw heeft in totaal twaalf 
maanden in beslag genomen, waarvan de eer-
ste twee maanden voor teken- en reken-
werk. Nieuw was het concept van BVP aanbe-
steding (Best Value Procurement oftewel 
Prestatie-inkoop). Met als enige eis van het 
waterschap Noorderzijlvest: Zorg dat we per 
31-12-2013 voldoen aan de WMO-vergunning. 
De rest was aan de inschrijvers: de partij met het 
beste plan, de beste prijs en de beste mensen 
qua CV’s (en eventueel werkende installatie: in 
Epe is een kleine variant) krijgt de meeste pun-
ten en wint de aanbesteding. De combinatie 
GMB Civiel bv/Imtech Infra bv won en werd 
hoofdaannemer. 

Hoe werkt de Nereda-technologie? 
Het is een vuilwaterzuivering met gebruik van 
zuurstof (aëroob). Nadat het rioolwater bij de 
zandvanger is ontdaan van zand, stof, steen, 
rubber en dergelijke wordt het verdeeld in de 
verdeelwerkwaterlijn. Ongeveer 60% wordt over 
de drie straten van de oude zuivering verdeeld 
en 40% op jaarbasis gaat naar de Nereda aan-
voerbuffer. Deze is erbij gebouwd zodat er altijd 
genoeg en een constante kwaliteit in voorraad 
is. Hierna wordt het verdeeld over Nereda 1 of 
2; deze worden om en om in één keer gevuld 
met 4000 kuub rioolwater. Samen met het achter-

Nereda Garmerwolde
De grootste zuivering met het Nereda zuiveringsproces nadert de voltooiing! 

gebleven slib van een keer eerder belucht men 
ongeveer twee uur per tankbeurt. Door de lucht 
er in te laten wordt het constant bewogen en 
komen de bacteriën die het water zuiveren 
samen tot een korrel. In die korrels gaan de ver-
schillende bacteriën samenwerken en zetten 
het vuil om in onschadelijke stoffen. (Lucht is 
een belangrijk element om het in beweging en 
werking te houden; op de oude, traditionele zui-
vering zou men hiervoor een hele straat nodig 
hebben). Na deze bewerking volgt twee uur rust 
en vindt bezinking plaats. Grof gezegd houdt 
men drie productsoorten over: het zwaarste 
onderin is het begin van de nieuwe korrel, mid-
denin zit lichter korrelslib (hiervan wordt telkens 
500 kuub afgezogen) en het bovenste is schoon 
afvoerbaar water (effluent). Door weer 4000 
kuub nieuw rioolwater via de buizen met de ope-
ning naar de vloer gericht in te laten, ontstaat er 
geen beroering en wordt alles als een taart-
bodem omhoog gedrukt. Hierdoor loopt het 
schone water vrij weg via de effluentgoot door 
een buis naar de effluentsloot richting het gemaal 
in het Eemskanaal. De 500 kuub afgezogen kor-
relslib gaat naar de korrelslibbuffer (5% droge 
stof) en van daaruit naar de homogenisatietank 
c.q. slibverwerking en dan begint het proces 
opnieuw. De tijdsduur, het aantal kuubs en de 
hoeveelheid droge stof is mede afhankelijk van 
droge of natte omstandigheden; maar dat is ook 
op de oude, traditionele zuivering van toepas-
sing. Hier gaat het vuile water echter volcontinu 
door de zuivering en bij de Nereda wordt telkens 
een vracht ingenomen en gezuiverd.

Aanpassingen oude zuivering
Op de oude zuivering heeft men ook het een en 
ander veranderd zoals meer beluchtingsplaten 
in de tweede trap van de nabezinktank: het 
water klettert nu niet meer, maar stroomt over 
een plastic plaat in de effluentgoot. De overstort-
drempel in de verdeelwerkwaterlijn is met 40 
cm verlaagd en om betonrot tegen te gaan is de 
wand met plastic bekleed. En alle drie straten 
hebben, net als de nieuwe Nereda straat, een 
‘flexim’ clamp-on-flow (doorstroom) meter 
gekregen. 

Officiële opening
Op 14 juni is de laatste hand aan het geheel 
gelegd: de stelcomplaten eruit en asfalt er voor 
in de plaats. Resten nog de puntjes op de i, 
zoals het leggen van klinkers en het plaatsen 
van een paar straatlantaarns. En dan kan minis-
ter Schultz van Haegen van infrastructuur en 
milieu in oktober op haar zondagse schoenen 
de om- en nieuwbouw openen. Want het is wel 
de grootste Nereda zuivering in Nederland; nee, 
van de wereld! 

Bij deze wil ondergetekende zijn dank uitspre-
ken voor het feit dat hij de bouw van dichtbij 
mocht meemaken, er van leren en voor de G&T 
verslaan. Dank aan het waterschap Noorderzijl-
vest en de jongens en meiden van de Nereda 
bouwcombinatie GMB Civiel / Imtech Infra.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

De grootste Nereda zuivering is voltooid! (foto: Sieb-Klaas Iwema)
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Agenda

Foto van de maand

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge
Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge

Colofon
Eindredactie 
Garmerwolde:
Hillie Ramaker-Tepper 050 541 5335 
Marja Wijnand-de Poel 06 41 160 523
Thesinge:
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: IBAN NL74 RABO 0320 7057 49
BIC RABONL2U
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 17 sept. vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16

Zondag 1 september 
9.30 uur in Thesinge  
ds. Landman uit Groningen 
Zondag 8 september 
9.30 uur in Thesinge  
ds. Kristensen uit Usquert 
Zondag 15 september 
9.30 uur in Thesinge  
drs. Hoekstra uit Emmen 
Koffiedrinken na de dienst. 

Zondag 22 september 
10.00 uur in Gereformeerde Kerk 
Stedum 
mw. Werkman  
Gezamenlijke startdienst
Zondag 29 september
11.00 uur in Thesinge  
ds. Van Dijk uit Sauwerd  
Zondag 6 oktober
10.00 uur in Thesinge  
ds. V.d. Lagemaat uit Beesterzwaag

Zondag 1 september
09.30 uur student D. van der Wal
17.00 uur ds. H. de Graaf
Zondag 8 september   
09.30 uur L. Hilbers
14.00 uur L. Hilbers 
Startzondag. ’s Morgens een 
kinder dienst en ‘s middags een 
jeugddienst.

Zondag 15 september    
09.30 uur ds. J. Westerink 
14.30 uur ds. J. Westerink
Zondag 22 september    
09.30 uur ds. H. de Graaf 
14.30 uur ds. H. de Graaf
Zondag 29 september 
09.30 uur ds. J. van Dijken
14.30 uur ds. J. van Dijken

Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 09.00 - 11.30 
uur: ‘de Verzoamelstee’.
Elke zaterdag
Thesinge; 15.00 - 20.00 uur: Café 
De Oude School open.
2 t/m 7 september
Garmerwolde, Dorpsweg 53: 
gratis proeflessen yoga.
Vrijdag 6 september
Garmerwolde, Dorpshuis De 
Leeuw: geen dorpsborrel!
Dinsdag 10 september
Garmerwolde, Dorpshuis De 
Leeuw; 20.00 uur: klaverjassen bij 
‘De Soos’, er kunnen nog meer 
kaartliefhebbers bij.

Woensdag 11 september
Thesinge, Trefpunt; 12.15 uur: 
etentje ‘Dikke bonen met spek’ bij 
‘de Verzoamelstee’.
Zaterdag 14 en zondag 15 
september
Garmerwolde en Thesinge, 
diverse locaties: Open Monumen-
tendag. 
Woensdag 18 september
Garmerwolde, Dorpshuis De 
Leeuw; 19.45 uur: Doe-avond 
Vrouwen van Nu: cupcakes 
maken van bloemen.
Zaterdag 21 september
Thesinge: Zevende Taisner 
Dörpsrun.

Donderdag 26 september
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 
uur: koffiemorgen, iedereen is van 
harte welkom.
Zondag 29 september
Thesinge, Café De Oude School: 
workshop Indonesisch koken.

De dagpauwoog is volgens www.vlindermee.nl de meest 
voorkomende vlinder in de Nederlandse tuin in 2013 
(foto: Mareen Becking)

Huisartsenpraktijk Garmerwolde
Vanaf heden kunt u ook via e-mailadres hapgarmerwolde@hotmail.
com uw herhalingsmedicatie bestellen. Vermeld duidelijk uw naam, 
adres, geboortedatum, welke medicatie u wilt bestellen en waar u het 
op komt halen.
Met ingang van 1 september 2013 ligt medicatie, vóór 11.00 uur 
besteld, drie werkdagen later tussen 16.00 en 17.00 uur voor u klaar 
in de praktijk (in apotheek Lewenborg na 14.00 uur).
Het e-mailadres is niet bestemd voor vragen of het maken van afspra-
ken.

Donderdag 10 oktober
Garmerwolde, Dorpshuis De 
Leeuw; 19.30 - 21.30 uur: 
dorpsbezoek NAM en Groninger 
Dorpen, opgeven vóór 30 
september.


