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Het succes van 
De Rijdende Popschool

Eind 2011 begon de Popschool Garmerwolde. 
Dit initiatief groeide al snel uit tot ‘De Rijdende 
Popschool’: een organisatie die met een bus-
je vol met muziekinstrumenten en -apparatuur 
de hele provincie rondrijdt om kinderen in de 
dorpen te kunnen laten ervaren hoe leuk het 
is om te spelen in een bandje, om zo muziek 
te leren spelen. In Garmerwolde is het al haast 
niet meer weg te denken en in andere dor-
pen zoals Zeerijp is het concept ook enorm 
aangeslagen. Onlangs sloot de honderdste 
deelnemer zich aan en inmiddels is het aan-
tal deelnemers al weer verder gegroeid. Hoog 
tijd voor een interview met Niels Steenstra, 
de voornaamste initiatiefnemer en drijvende 
kracht achter De Rijdende Popschool. 

Hoe het begon
Niels Steenstra is werkzaam als coördinator van 
de MBO opleiding Muziek aan het Noorder-
poortcollege in Groningen. In 2010 verhuisden 
Niels en zijn vrouw Sabine Hoes met hun twee 
kinderen naar Garmerwolde. Dochter Eline had 
muziekles in Groningen, maar eenmaal in Gar-
merwolde bleek het om verschillende redenen 
lastig om daar mee door te gaan. In Garmer-
wolde zelf bleek echter weinig andere mogelijk-
heid tot muzikale scholing en dus zochten ze 
naar alternatieven. Toen Niels voor het eerst in 
Dorpshuis De Leeuw kwam raakte hij in gesprek 
met Ard Agteresch, destijds lid van het dorps-
huisbestuur. Ard en Niels, beide muzikant in hart 
en nieren, bespraken de mogelijkheden van het 
dorpshuis. Niels: ‘Ik zei tegen Ard zoiets als: Wat 
een mooie oefenruimtes hebben jullie hier zeg, 
haha. Maar dat ging daarna wel zijn eigen, 
 serieus leven leiden. Inmiddels oefenen er 
weke lijks bandjes. Volgens mij was het Ard die 
destijds met het eerste idee kwam om in het 
dorpshuis de kinderen van Garmerwolde eens 
muziek te laten spelen met elkaar. Dat vond ik 
zo leuk dat we daar toen samen werk van heb-
ben gemaakt.’ Uit deze ingeving ontstond eind 
2011 de Popschool Garmerwolde. Ard en Niels 
sprokkelden uit het hele dorp instrumenten en 

Niels Steenstra (foto: Andries Hof)

apparatuur bij elkaar, er kwam een oproep - 
 onder andere in de G&T Express - en binnen no 
time hadden 20 kinderen zich aangemeld.

De filosofie achter de Popschool
Niels wilde eens een andere aanpak proberen 
dan wat er traditioneel bij muziekles gebeurt. 
‘Het belangrijkste bij kinderen is dat ze plezier 
krijgen in het maken van muziek op zo’n manier 
dat ze ermee door willen gaan; dat ze niet moe-
ten maar willen oefenen. Traditioneel wordt er bij 
beginners bijvoorbeeld eerst aan toonladders 
en dergelijke gewerkt alvorens je deze bouw-
stenen samenvoegt en verder gaat met hele 
liedjes, en daarna pas ga je spelen met anderen. 
Die volgorde is voor kinderen vaak minder uit-
nodigend, waardoor ze interesse kunnen verlie-
zen. Het idee bij de Popschool is nu dat - onder 
het motto ‘met één snaar kun je ook muziek 

maken’ - de kinderen zonder enige ervaring 
 beginnen met muziek maken, maar wel gelijk 
een heel (uiteraard simpel) liedje, en gelijk met 
 elkaar in een bandje. Dat is waar het uiteindelijk 
in de popmuziek allemaal om gaat en als je daar 
mee begint dan ervaren kinderen veel eerder 
waar ze het allemaal voor doen. Als je daar eerst 
succes in boekt dan zijn die toonladders en 
 theorie vervolgens veel logischer en minder 
saai.’ Het uitgangspunt is dus het geheel in 
plaats van de afzonderlijke elementen van 
 muziek. ‘Ik sta er overigens vaak echt versteld 
van hoe de bandjes binnen een paar weken al 
in staat zijn een aantal nummers te spelen, en 
dat terwijl ze daarvoor vaak nog nooit een 
muziek instrument hebben aangeraakt!’ 
De laagdrempelige toegankelijkheid van de 
Popschool bracht Niels op een volgend idee. Er 
waren immers in de provincie nog meer kleine 
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dorpen als Garmerwolde waar de beschikbaar-
heid van muziekles niet vanzelfsprekend was. In 
plaats van dat de kinderen naar muziekles gaan, 
waarom niet de muziekles naar de kinderen 
brengen?
Bovenal sluit de filosofie achter de popschool 
naadloos aan bij de visie van de gemeentelijke 
(alsmede landelijke) overheid op het belang van 
sociale cohesie in de lokale gemeenschap en de 
stimulering daarvan. Na het eerste optreden van 
de pionierende popschoolbandjes werd het pro-
ject opgepikt door de gemeente Slochteren, die 
ook achter deze visie stond. Al snel ontstond zo 
de tweede locatie van de popschool. ‘We moes-
ten toen wel de instrumenten heen en weer 
 slepen. Dat deden we met onze privéauto. Het 
vergde in het begin (en nog steeds) de nodige 
investeringen, maar dat is allemaal meer dan de 
moeite waard.’ Er volgde meer interesse uit 
 andere gemeenten, wat de aanleiding was tot 
het verwezenlijken van Niels’ idee van een 
 mobiele popschool. 
 
Overgang naar ‘De Rijdende Popschool’
In april 2012 werd De Rijdende Popschool opge-
richt, een uniek concept in Nederland. Niels’ 
functie bij het Noorderpoortcollege bood mooie 
aanknopingspunten: afgestudeerden werden 
aangesteld als muziekdocenten (de band-
coaches) en stagestudenten liepen mee in de 
begeleiding van de bandjes. Deze personele 
inzet was nodig omdat De Rijdende Popschool 
verder groeide en inmiddels ook dorpen als 
 Stedum en Muntendam aandeed. Om de groei 
van het project aan te kunnen werden verschil-
lende fondsen aangeschreven. ‘Gelukkig ont-
vingen we begin 2013 een Europese subsidie 
waarvan we eigen instrumenten konden aan-
schaffen.’ Later stelde de grootste muziekwinkel 
van Groningen ook gitaren en andere spullen 
beschikbaar. Van de stichting ‘Kinderen maken 
Muziek’ (KmM), een fonds dat in 2011 op initia-
tief van koningin Maxima was opgericht, mocht 
recent een flinke subsidiebedrag ontvangen 
worden. ‘We hadden uit privémiddelen een 
bestel auto gefinancierd, omdat inmiddels meer-
dere bandcoaches door de provincie toerden. 
Uit de KmM-subsidie konden we onder meer 
deze eerste bestelauto terugbetalen en onlangs 

zelfs een tweede bestelwagen kopen, die overi-
gens ook broodnodig was. We hebben hiervan 
ook nog meer instrumenten aangeschaft, want 
we moesten nu alles twee keer hebben.’ Het 
succes van De Rijdende Popschool groeit bijna 
exponentieel. In Zeerijp zijn er zelfs 40 enthou-
siaste kinderen verbonden aan de popschool, 
die in de volledig geoutilleerde privé-muziek-
studio van boer Zijlstra - die het project helemaal 
zag zitten - wekelijks kunnen oefenen. 

Terugblik op de afgelopen 3 jaar
Een project als de Popschool kan natuurlijk al-
leen maar slagen met de inzet van vele mensen. 
De bandcoaches spelen hierbij een grote rol. 
Vanaf het begin is Roderik van der Werff al 
 betrokken als begeleider van de bands in Gar-
merwolde, Ard Agteresch coachte de band van 
volwassen Garmerwolders die inmiddels ook de 
geest hadden gekregen, en Ruben van  Hemmen, 
Vincent Kenter, Robin IJzerman en Ori Rymarc-
zuck (zoon van Moti, de bekende straatmuzikant 
met schorre stem op de Vismarkt) verlenen al 
geruime tijd hun diensten als bandcoach in de 
verschillende dorpen. Verder is er nog Erik 
 Glazenburg, de zakelijk partner die helpt met 
alle netwerken en niet te vergeten echtgenote 
Sabine die meehelpt in de administratie en PR, 
en daarnaast uiteraard voor de nodige morele 
inbreng en andere ideeën zorgt. Hiervoor heeft 
zij zelfs uren van haar eigen baan aan de kant 
gezet, hetgeen de betrokkenheid met het project 
goed weergeeft.
Desalniettemin kan de popschool financieel 
eigen lijk net niet uit. De meeste personele inzet, 
zoals die van Niels zelf, is niet bezoldigd. De 

subsidies, de (redelijk beperkt gehouden) bij-
dragen van ouders en andere middelen zijn dus 
hard nodig om dit project te kunnen blijven run-
nen. Lokale overheden werken ook mee. In 
Menterwolde is er bijvoorbeeld mogelijkheid 
voor ouders om, als ze de bijdrage niet kunnen 
betalen, een kleine toelage aan te vragen bij het 
gemeentelijke participatiefonds. Niels prijst de 
onbaatzuchtige inzet van alle betrokkenen: ‘Het 
is erg mooi om te zien dat mensen het idee ach-
ter de popschool zien zitten en zich daarvoor 
willen inzetten ten behoeve van de ontwikkeling 
van de kinderen in het dorp, zowel qua muziek 
als sociale binding. Het is ook gewoon een erg 
leuk, positief en knuffelbaar project. Daarnaast 
schijnt er wetenschappelijke ondersteuning te zijn 
dat muziek maken het brein stimuleert en bij kin-
deren bijvoorbeeld tot betere leerprestaties in het 
algemeen kan leiden, helemaal als muziek  samen 
wordt beoefend. In de nabije toekomst willen we 
daarom dat ook eens laten onderzoeken.’ 
Tot slot wilde Niels nog van de gelegenheid ge-
bruik maken om specifiek de Stichting Dorps-
huis Garmerwolde te bedanken voor alle onder-
steuning, zoals de opslag van de instrumenten. 
‘Zonder hen had dit allemaal niet gekund.’ Een 
kleine subsidie van het Oranje Fonds (in het 
 kader van NL-doet) maakt het ook mogelijk de 
opslagruimte in het dorpshuis wat handiger in te 
delen zodat de extra instrumenten er in passen.
We sluiten graag af met een oproepje: iedereen 
die het leuk zou vinden om op wat voor manier 
dan ook bij te dragen aan dit sociale project is 
welkom; bijvoorbeeld op 21 en 22 maart om te 
helpen bij het klussen aan de opslagruimte. 

Harjo de Poel

Niels Steenstra met de begeerde bestelauto’s. (foto: Andries Hof)
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Op vrijdagavond 11 april aanstaande verandert 
dorpshuis Trefpunt in Thesinge in een New-
Yorkse jazzclub. In de ‘Big Apple’ is het niet on-
gebruikelijk om tijdens een optreden te dineren. 
Dat leek Stichting Felicitas een prima idee voor 
de afsluiting van dit seizoen. We hebben Rudy 
Noordenbos gevraagd om samen met ons een 
heerlijke drie-gangenmaaltijd te verzorgen. U 
wordt ontvangen en bediend. In de tussentijd 
speelt het jazz trio 3lax swingende jazz klassie-
kers. 3lax is een Gronings jazztrio dat op eigen 
wijze bekende jazz standards speelt. Die wor-
den omgezet in swingende stukken. De drie 
heren hebben zich in hun lange muzikale loop-
baan bewezen in de Groninger jazzwereld en 
maken er met elkaar een ‘lekker’ avondje van.
Terwijl u stil zit te genieten van lekker eten, ge-
niet u ook van de lekkere muziek, een win-win 
situatie zullen we maar zeggen. En wilt u een 
extra drankje bestellen of iets anders, de obers 
van Stichting Felicitas staan voor u klaar. 

Trefpunt wordt Jazzclub
Dus laat u verleiden, kom en reserveer een 
plaatsje in onze jazzclub. De avond begint om 
19.00 uur en de entreeprijs bedraagt € 22,50. 
Wel willen we in verband met de maaltijd van 
tevoren weten op hoeveel mensen we moeten 

3-Lax: Fons Sluyter, Bert Kleijn en Winfred Buma (foto: Pluc Plaatsman)

rekenen, dus reserveren is noodzakelijk. Doe 
dat door een mail te sturen naar 
stichtingfelicitas@gmail.com of te bellen naar 
06 14 948 438.

Stichting Felicitas

Met enige regelmaat organiseert Noaberstee 
uiteenlopende activiteiten. Voor de maand 
maart hebben we het volgende op ons pro-
gram. 

Theo’s voettocht naar Santiago de 
 Compostella
In september 2010 startte dorpsgenoot Theo 
Remkes zijn voettocht van vijf maanden naar 
Santiago de Compostella. De eerste maand 
ging de tocht over het Jacobspad van Uithuizen, 
via Thesinge en Garmerwolde naar Maastricht. 
Op 31 mei 2011 trok Theo opnieuw de deur 
 achter zich dicht en vervolgde zijn reis naar 
Spanje. 
12 maart, 09.30 uur, geeft Theo een presentatie 
over zijn pelgrimstocht. ‘Een tocht in ontmoetin-
gen met mensen, de weg en dieren, maar voor-
al de ontmoeting met jezelf’, aldus zijn reis-
verslag in de G&T van augustus 2011. 
Een bezoek aan deze ochtend is uw eerste stap 
op weg naar Santiago de Compostella. Welkom.

Welkom bij Noaberstee activiteiten
Senioren en veiligheid
De meeste mensen die we ontmoeten hebben 
goede bedoelingen. Maar helaas zijn er ook nog 
altijd mensen, die niet het beste met ons voor 
hebben. Uit cijfers blijkt dat senioren steeds 
 vaker de dupe worden van woningovervallen en 
babbeltrucs. 
Simon Dijksterhuis is samen met Harrie Meier 
buurtagent in de gemeente Ten Boer. 26 maart, 
09.30 uur, geeft Dijksterhuis tips en een presen-
tatie, om het risico op een woningoverval te 
voorkomen. Wat kun je zelf doen? En wat moet 
je vooral laten? Maar ook, hoe herken je babbel-
trucs? Weet wie er voor je deur staat!

Op beide ochtenden is iedereen weer van harte 
welkom bie Noaberstee ien dörpshoes Trefpunt.
De toegang is gratis. Vanaf 09.00 uur staat koffie 
en thee weer voor u klaar, deze zijn voor eigen 
rekening. Tot ziens.

Janna Hofstede
Contactpersoon en coördinator Noaberstee

Open tuinendag
Ik wil 21 juni graag weer een Open tuinendag 
organiseren. In ieder geval in Thesinge, maar 
als Garmerwolde mee wil doen, graag! Het zal 
van 11.00 tot 17.00 uur zijn. Je kunt je bij me 
opgeven als je je tuin wilt open stellen voor 
 publiek. Geef dan ook aan wat het adres is en 
hoe je je tuin in een paar woorden zou omschrij-
ven. Graag ook een mailadres en telefoonnum-
mer toevoegen.
Verdere informatie volgt te zijner tijd en verder 
ook via mijn facebookgroep.

Willeke Huistra

Rustpunt Thesinge
Rustpunt Thesinge (algemene informatie over 
Rustpunten zie www.rustpunt.nu) zal voor koffie, 
thee en meer binnenkort weer open gaan.
Maar mijn paarse keetje is nu al open voor de 
verkoop en inbreng van tweedehands boeken.
De opbrengst gaat grotendeels naar de Voed-
selbank in Groningen. Vorige keer kon ik een 
kofferbak vol voedingsmiddelen naar de voed-
selbank brengen. Dat zou ik graag weer doen!

Willeke Huistra 
G.N. Schutterlaan 35, 9797 PB  Thesinge 

labloem@outlook.com 06 10 500 773

Kees Steenhuis 
kaartkampioen 2013
Op de jaarvergadering van 25 januari jongst-
leden van kaartclub De Eendracht te Thesinge 
bleek Kees Steenhuis de beste kaartspeler van 
2013 te zijn. Met 54298 punten werd hij eerste 
en mocht de wisselbeker dus in ontvangst 
 nemen.
Tweede werd Gerrit Boer met 53196 en derde 
Sien Steenhuis met 52064 punten.
De wisselbeker voor de meeste marsen behaald 
in het afgelopen jaar was voor Janny Sibma. Met 
26 marsen werd zij eerste.
Na het officiële gedeelte werd er nog gezellig 
gekaart. Iedereen ging met een fijne vleesprijs 
naar huis. De competitie is hiermee weer van 
start gegaan.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. We kaar-
ten iedere laatste zaterdag van de maand in 
café Molenzicht. Aanvang 20.00 uur. Mocht u 
interesse hebben kom dan gerust een keertje 
mee doen. Wel graag even bellen van te voren. 
Het telefoonnummer is 050 302 1305.

Roelie Dijkema

Bedankt
Wij willen graag iedereen bedanken voor alle 
belangstelling, kaartjes en bloemen die we 
kregen tijdens de ziekte en na het overlijden 
van

Zus Ridder
(Oma Dijkje)

Het heeft ons heel goed gedaan.
Menno

Kinderen en kleinkinderen
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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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Politiek Café in afgeladen Trefpunt
De gemeenteraadsverkiezingen komen er 
aan, dus de campagnes zijn weer losgebar-
sten. Ook in de gemeente Ten Boer, waar 
vijf partijen strijden om 13 raadszetels. Om 
de burgers warm te maken voor deze strijd 
organiseert radio RegioFM in Ten Boer twee 
Politieke Café’s. Thesinge beet op 28 januari 
het spits af. 

Wat gaat er gebeuren in onze gemeente op 19 
maart? Houden PvdA en CDA een meerderheid 
zodat ze hun beleid kunnen voortzetten, of vindt 
er een politieke verschuiving plaats? Een 
 belangrijke vraag in een periode waarin cruciale 
punten als gaswinning, gemeentelijke her-
indeling, de artikel 12 status en veranderingen 
rond de WMO op de agenda staan. Blijkbaar 
houdt dit de gemoederen van de burgers ook 
flink bezig, want alle stoelen in het Trefpunt 
 waren bezet. Onder het toeziend oog van het 
college en andere lokale kopstukken hadden de 
vijf lijsttrekkers zich samen met gespreksleider 
Siebolt Dijkema (inderdaad, de zoon van…) 
rond de tafel geschaard. Medepresentator Henk 
de Haan (inderdaad, de oud-voetballer) liep met 
zijn microfoon rond voor vragen en opmerkingen 
uit de zaal.

Aan tafel zat een drietal gezichten dat we al ken-
nen uit de huidige raad: Rita Pestman (fractie-
voorzitter en nieuwe lijsttrekker van de PvdA), 
Ben Bosch (CDA) en René Staijen (AB). Zij 
werden vergezeld door Peter Rebergen, de 
kersverse lijsttrekker van de CU en Mirjam 
 Isidora, lijsttrekker van Groen Links, nieuw-
komer bij de verkiezingen in Ten Boer. Zij kregen 
elk exact twee minuten om hun standpunten te 
presenteren. 
Rita Pestman vertelde dat de PvdA onder het 
motto ‘Samen sterk’ de verkiezingen in gaat. 
Belangrijke speerpunten zijn solidariteit (onder 
andere op het gebied van zorg), werk en partici-
patie, voorzieningen en de gemeentelijke her-
indeling. Zij sprak haar voorkeur uit voor samen-
gaan met de gemeente Groningen, maar sloot 
niet uit dat de oostelijke dorpen ook met een 

andere gemeente kunnen fuseren. Als de PvdA 
opnieuw in het college komt is het met een 
 andere wethouder, want Lambert Stoel neemt 
afscheid.

CDA-wethouder Peter Heidema wil nog wel een 
periode doorgaan. Zijn lijsttrekker Ben Bosch 
gaf aan dat het CDA zich sterk gaat maken voor 
veiligheid in de meest brede zin van het woord: 
criminaliteit en verkeer, maar bijvoorbeeld ook 
dijkdoorbraken en de gevolgen van gaswinning. 
Volgens Bosch moet de NAM de gevolgen van 
de lagere OZB compenseren. Het CDA gaat op 
dat punt samenwerken met CDA-fracties van 
negen andere ‘gasgemeenten’ en de staten-
fractie. Op het gebied van WMO is Bosch blij 
met de Deel en de zorgcoaches en wil die con-
cepten graag verder uitbouwen.

René Staijen van Algemeen Belang (AB) gaat 
het wethouderschap ook niet uit de weg. AB wil 
de gevoelens in de dorpen vertalen naar een 
goed beleid. Goed wonen, goed leven en verde-
ling van de lusten en lasten over iedereen en alle 
dorpen. Veiligheid (gaswinning) is voor AB een 
erg belangrijk punt, evenals de compensatie van 
waardevermindering, de financiële perikelen in 
de gemeente en de gemeentelijke herindeling. 
AB blijft vechten voor kleinschalige dorpen.

Peter Rebergen is een nieuw gezicht aan tafel. 
Hij was al lid van de steunfractie van de CU en 
nu lijsttrekker, na het vertrek van Piet Haanstra. 
Een belangrijk punt voor Rebergen is de decen-
tralisatie van de zorg. Zorg moet laagdrempelig 
zijn voor kwetsbare individuen. Ook hij ziet de 
voordelen van De Deel en de zorgcoaches. De 
CU gaat niet voor een gemeentelijke herinde-
ling, maar voor continuering van de bestaande 
samenwerking met de stad. Ook gaat zijn partij 
zich inzetten voor behoud van voorzieningen. 
De CU staat kritisch ten opzichte van de plannen 
rond de gasboringen. Ook Rebergen staat open 
voor het wethouderschap. Rebergen gaf aan dat 
ook de CU het milieu hoog in het vaandel heeft 
staan. 

En dan Groen Links. 3,5 jaar na de oprichting 
doet de afdeling Ten Boer voor het eerst mee 
aan de verkiezingen. Met Mirjam Isidora als lijst-
trekker en Thesinger Theo de Wit als nummer 
twee. Isidora startte haar introductie met een 
opvallend geluid: de beste oplossing voor de 
gaswinningsproblemen is nadenken over hoe 
we met elkaar en onze leefomgeving omgaan. 
Isidora is voor een energierevolutie. Zonder gas 
en met alle aandacht voor duurzame energie. 
Die revolutie mag wat haar betreft in Ten Boer 
beginnen. 

Ter afsluiting van deze eerste ronde probeerde 
Henk de Haan de mensen in de zaal reacties te 
ontlokken, maar die bleven - waarschijnlijk door 
de intimiderende radiomicrofoon - grotendeels 
uit. Ook tijdens de discussie in de tweede ronde 
bleef de zaal opvallend stil. Alleen Groen Links 
coryfee Jan Borkent stelde enkele vragen, on-
der meer over de verplichte inzet van werklozen 
als vrijwilliger. Zowel de PvdA als de CU zijn hier 
niet voor. Ben Bosch ook niet, maar hij vindt wel 
dat je werklozen moet blijven betrekken en een 
zinvolle besteding van hun tijd moet bieden. 

Op de vraag van Siebolt Dijkema of er nog wel 
vertrouwen is in de politiek antwoordt Rita 
 Pestman dat ze zich best kan voorstellen dat er 
wantrouwen is door recente besluiten op lande-
lijk niveau. René Staaijen reageert door te stel-
len dat dat een voordeel is van AB: zijn partij 
heeft immers geen banden met de landelijke 
politiek.

Even plotseling als het tafelgesprek begon, 
komt het ook tot een eind. Het uur radio-uitzen-
ding is voorbij en daarmee de discussie. De 
hoop van verschillende bezoekers dat er na de 
pauze nog een levendig vervolg komt zonder 
microfoons blijkt ijdel. Daardoor blijft dit eerste 
Politiek Café toch wat mat en biedt het niet al te 
veel nieuwe politieke inzichten. 

Rudy Noordenbos

Houndervèl 
momentje
Oflopen zundag 16 febewoarie was der in 
Gaarmwòlder kerk Grunneger zang met gitaar 
van Linde Nijland, muzikoal ondersteund deur 
Bert Ridderbos. Ook Henk Scholte was van de 
partij; hai ken nait allinneg mooie Grunneger 
verhaolen ter toavel brengen, zoas vandoag, 
mor zingen met passie ken e ook. Sums met 
Linde; dij zong weer prachteg met heur waarme, 
heldre stem. t Was met recht waarme winterfolk. 
En ondersteund deur Bert met cittern, accorde-
on of gitaar klonk het prachteg in hervörmde 
kerk van Gaarmwòl. Houndervèl kreeg je der 
van.

Moi, Sieb-KlaasBert Ridderbos, Linde Nijland en Henk Scholte (foto: Sieb-Klaas Iwema)
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Binnenkort starten we met de eerste werk-
zaamheden voor de aanleg van een bagger-
depot achter de rioolwaterzuivering in 
 Garmerwolde. Dit is onderdeel van het pro-
ject Dijkpark Ten Boer. De komende jaren 
drogen we bagger uit het Damsterdiep in tot 
steekvaste grond om te gebruiken bij de ver-
breding van de Eemskanaalkade Noordzijde 
tussen Woltersum en Groningen. Hiervoor 
komt in het gebied een baggerdepot van 30 
hectare. 

Start uitvoering
Nu alle noodzakelijke vergunningen verleend 
zijn, starten we met de uitvoering. Van week 9 
tot en met week 11 worden achter de rioolwater-
zuivering een aantal bomen gekapt en onder-
begroeiing verwijderd. Zo wordt overslag van 
grond voor de aanleg van het depot mogelijk. 
Half april starten we met de aanleg van het 
 depot. September staat de start van het bagger-
werk in het Damsterdiep en het vullen van het 
baggerdepot gepland. 

De werkzaamheden 
Aannemer Snoek kapt de bomen achter de zui-
vering. Na het broedseizoen (half maart tot half 
augustus) worden de overige bomen tussen 
Garmerwolde en Woltersum gekapt. Een ande-
re aannemer (naam nog niet bekend) voert 
vanaf half april grond per schip aan. De grond 
zetten ze met een kraan over de kade, laden het 
met een kraan op en transporteren het per trac-
tor en dumper naar de locatie waar de kaden 
voor het depot worden opgeworpen. 

Start aanleg depot Dijkpark Garmerwolde

Minimale overlast 
Wij streven ernaar om bij de uitvoering minimale 
overlast voor u als aanwonende te veroorzaken. 
In de keuze voor de locatie van het depot en het 
ontwerp van het depot is hier rekening mee 
 gehouden. Indien er toch overlast optreed, ver-
zoeken wij u om dit bij ons te melden. 

Meer informatie 
Meer over het project Dijkpark Ten Boer vindt u 
op onze website www.noorderzijlvest.nl onder 
het kopje projecten. Voor vragen of meldingen, 
neem contact op via ons algemene telefoon-
nummer 050 304 8911 of per e-mail via info@
noorderzijlvest.nl

Waterschap Noorderzijlvest

Kaart locatie depot Dijkpark achter rioolwaterzuivering in Garmerwolde

Rita van Maar

Kloostersingel 5
9617 BC Harkstede                    
050-4040734  |  06-57806388
e-mail ritavanmaar@live.nl

uitvaartspreker

Kade slibdepot
Afvoerleiding water
Trace afvoer c.q. nabezinksloot met stromingsrichting
Slibkist
Monitoringspelbuis
Inrichtingsgrens
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Ochtendmomentje op de brug van Thesinge (foto: Mareen Becking)

De organisatie van het Rondje 
Nostalgie kan nog ‘helpers’ gebrui-
ken. Meld je aan bij Ard  Agteresch 
(050 549 7779 ) via rondjenostal-
gie@live.nl of via info@dorpshuis-
deleeuw.nl. Er zijn die zondag, 25 
mei, uiteraard heel veel handen 
nodig, maar ook op de dag ervoor 

U bent ze vast en zeker tegengekomen in het bos: namen, teksten, 
liefdesverklaringen in bomen. Maar ook op diverse andere plaatsen 
(bijvoorbeeld in de toren van  Garmerwolde) komt u ze tegen. Ik her-
inner me uit militaire dienst, dat je ook daar herinnerd werd aan je 
voorganger(s). Bijvoorbeeld: Oude Stomp 72-5 was hier. Tekeningen 
en tekens ter herinnering aan. 

Merktekens in (kerk)muren

Hoe ging het in zijn werk?
De vormtafel was het decor van het 
bereiden van de stenen. Daartoe 
bracht de opsteker een homp klei 
op deze vormtafel. De vormer zorg-
de ervoor - zoals het woord al zegt 
- dat de vorm werd aangebracht. 
Deze persoon had dan de mogelijk-
heid om met een mes of ander 
scherp voorwerp dunne lijnen aan 
te brengen. Ook kon hij zijn vingers 
gebruiken voor ronde vormen. Ver-
volgens brachten twee tot vier af-
dragers de gevormde stenen naar 
een plaats, waar ze werden ge-
droogd. Opsteker en afdragers 
 waren kinderen. Zodra de op hun 

brede kant gelegde stenen enigs-
zins droog waren geworden, wer-
den ze op een smalle kant gezet 
om verder hard te worden. Het kan-
telen gebeurde ook weer door kin-
deren en ook door vrouwen. Tot slot 
 waren ook bij het stapelen van de 
in voldoende mate droog en hard 
geworden stenen vrouwen en kin-
deren betrokken. Ook werden let-
ters en cijfers aangebracht. Het is 
dan wel de vraag of ze in de steen 
ingebakken zijn of later ingekrast of 
ingeslepen zijn. Een baksteen telt 
zes zijden, slechts één ervan is in 
het muurvlak te zien. Sommige 
 stenen bevinden zich in lagen 
 onder het maaiveld of op zo’n grote 
hoogte, dat het oog er zelden op-
valt. Meestal komen gemerkte (on-
zichtbare) bakstenen pas bij af-
braak of restauratie aan het licht. 
Ze worden dan in een nis of in een 
vitrine in de kerk tentoongesteld. 

‘Slapende’ foto’s gezocht!

De foto van de dorsmachine heeft 
de Historische commissie Garmer-
wolde vorig jaar gekregen van de 
heer W. Groeneveld uit Peize (oud-
Garmerwolder). Tijdens de Foto- 
en Praatmiddag. Aanstaande za-
terdag 22 maart organiseren wij 
weer zo’n middag. Iets voor u?
Ongetwijfeld bevinden zich ook bij 

Pak aan! Doe mee!
(opbouwen en klaarzetten) en de 
dag erna (afbreken en opruimen). 
Meld je aan! Het is een evenement 
voor heel Garmerwolde door heel 
Garmerwolde!

Organisatie Rondje Nostalgie

Ver voor Christus
We komen in de Bijbel de profeet 
Daniël tegen. Hij leefde tijdens het 
bewind van koning  Nebukadnézar 
II (605 tot 562 v. Chr.). Deze  koning 
van Babel (nu Irak) gaf opdracht 
om elke honderdste steen een 
 koninklijk stempel (merkteken) 
mee te geven. In de 12e eeuw werd 
dit in de kleistreken van de Noord-
Duitse laagvlakte herhaald. Sinds-
dien hebben in de bakkerijen werk-
zame lieden er zowel in Duitsland 
alsook in Nederland hun tekens in 
achtergelaten. Ook in Thesinge 
(Kloosterkerk) komen we deze 
merktekens tegen.

Sommige tekens, symbolen, af-
drukken kunnen ter bezwering en 
als afweer hebben gediend. 

Merktekens bij de rivier?
Nogmaals terugkomend op de Bijbel 
- nee, eigen lijk allereerst op de 
band Bony M.: zij zingen ‘By the 
Rivers of Babylon’, een grote hit in 
de jaren ‘70. Eigenlijk is het een 
vrije vertaling van Psalm 137: ‘Aan 
de rivieren van Babel, daar zaten 
wij, ook weenden wij, als wij ge-
dachten aan Zion. Wij hebben onze 
harpen gehangen aan de wilgen, 
die daarin zijn’ (Statenvertaling). 
Onge twijfeld zullen ze daar stenen 
(uit de rivieren Eufraat en Tigris) 
hebben moeten bakken. En mis-
schien hebben ze ook daar merk-
tekens in achter gelaten.

Jakob van der Woude

onze abonnees nog ‘slapende’ 
 foto’s van oud Garmerwolde. 
Heeft u een oude foto van een 
 Garmerwolder huis of van een an-
der interessant object, geef even 
een seintje. Dan komt een van ons 
even langs. 

Historische commissie 
Garmerwolde

Deze foto is omstreeks 1925 - 1930 genomen. 
Deze dorsmachine is van de Garmerwolder coöperatie ‘Ons Belang’. 
Naast Ons Belang was er in Garmerwolde nog een tweede coöperatie 
actief met een dorsmachine: ‘Eensgezindheid’. 
(foto van dhr. W. Groeneveld)
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Freek is gepromoveerd
Een nieuwe doctor in het dorp

Freek Mandema, u weet wel, de 
jongeman uit Garmerwolde die 
sinds een jaar deel uitmaakt 
van de Garmer & Thesinger 
redactie, is vorige maand aan 
de Rijks universiteit Groningen 
gepromoveerd tot doctor in de 
wiskunde en natuurwetenschap-
pen. Een prestatie die beslist 
even in onze krant voor het voet-
licht gebracht mag worden. 

Vijf weides
Afgelopen donderdag zat ik met 
Freek aan tafel om het naadje van 
de kous te weten te komen over die 
promotie. Het onderzoek waarop 
Freek gepromoveerd is richtte zich 
op de gevolgen voor vogels wan-
neer kwelderland op een bepaalde 
manier beweid wordt. In dit geval 
beweiding door paarden, door 
koeien en als derde wisselbewei-
ding: het ene jaar koeien en het 
volgende jaar helemaal geen be-
weiding. Daarbij varieert ook de 
mate van beweiding nog: een dier 
per hectare of een dier per 2 hec-
tare. Dus vijf situaties in totaal. 

Vijf types vegetaties
Voor deze proeftuin hadden ze 
maar liefst 165 hectare kwelder-
land ter beschikking gekregen van 

It Fryske Gea (provinciale vereni-
ging voor natuurbescherming, 
Friesland - red.). Die lap kwelder-
land, gelegen bij Ferwert, was ver-
deeld in drie blokken van elk vijf 
weides. Ten gevolge van die ver-
schillende typen van beweiding 
kreeg je verschillende typen vege-
tatie (een koe graast nu eenmaal 
anders dan een paard) en ook ver-
schillen in insectenpopulaties. Ook 
naar deze twee aspecten, de ge-
volgen voor de vegetatie en voor 
de insecten, werd promotieonder-
zoek gedaan. 

Veldstation
En dan liepen er nog een aantal 
deelstudies voor studenten van de 
Hanzehogeschool Groningen. 
’s Zomers waren er in Ferwert vaak 
zo’n man of tien aanwezig in het 
rijtjeshuis dat daar gehuurd werd.
’s Winters zat Freek wel vaak al-
leen in dat huis. Het opzetten en 
inrichten van een echt veldstation 
stond wel in de projectomschrijving 
maar kon uiteindelijk pas vorig jaar 
gerealiseerd worden. Zoals gezegd 
deed Freek het onderzoek naar de 
gevolgen voor de vogels (tureluurs, 
graspiepers, scholeksters, ganzen 
enzovoort). 

Vijf jaren
Vijf jaar is hij hiermee bezig ge-
weest. Dat lijkt een lange tijd maar 
je moet niet vergeten dat natuur-
lijke processen erg geleidelijk en 
traag verlopen. Het is zelfs de 
vraag of je na vijf jaar beweiding al 
een stabiele situatie hebt bereikt of 
dat je nog steeds in de overgangs-
fase zit. Maar ook in zo’n relatief 
korte tijdsperiode zie je al verschil-
len ontstaan. Als je bijvoorbeeld ‘s 
winters veel ganzen wilt hebben 
dan moet je zorgen dat de kwelders 
intensief beweid worden met paar-
den. En als je gevarieerde vegeta-
tie op de kwelders wilt hebben dan 
moet je intensieve beweiding af-
wisselen met minder intensieve en 

ook afwisselend paarden en koeien 
inzetten (een zogenaamde moza-
iekbeweiding). Dat levert dan ook 
de grootste variatie op aan vogel- 
en insectensoorten.

Waddenacademie
Dit is natuurlijk een wel heel 
 beknopte samenvatting van zo’n 
omvangrijk onderzoek. Als u geïn-
teresseerd bent en meer over de 
resultaten wilt weten dan kunt u het 
proefschrift vast wel bij Freek 
 lenen. Of via internet inzien bij 
www.waddenacademie.nl/Proef-
schriften. De titel van het proef-
schrift luidt: ‘Grazing as a nature 
management tool’. 

 Henk Vliem

Dr. Freek met zijn bul (foto: Andries Hof)

Begin dit jaar zijn Wim Velema (een 
Groningse naam, ooit afkomstig uit 
Veele, een klein plaatsje in Oost-
Groningen) en zijn zoon Lennart 
vanuit de Hunze in Garmerwolde 
terechtgekomen. Wim had al lan-
ger plannen om van grote zee-
containers iets als een woning te 
gaan bouwen, maar toen hij zijn 
woning in de Hunze op korte ter-
mijn kon verkopen, is het toch maar 
de bijna kant-en-klare nieuwe 
 woning aan de W.F. Hildebrand-
straat 15 geworden, tegen het voet-
balveld aan. De container kan wel-
licht nog eens dienst doen als 
tuinhuisje. En dat is dan nog maar 
een van de creatieve ideeën die 
Wim nog heeft met betrekking tot 
het huis en de tuin, want ze wonen 
er nog maar net en de boel is, hoe-
wel goed bewoonbaar, nog lang 
niet af. Plannen genoeg, en Wim 
kan daar levendig over vertellen, 
maar heeft niet altijd voldoende tijd 
om alles ook te gaan uitvoeren. 

die afstanden mee kunnen doen 
aan de wereldbekerwedstrijden in 
Berlijn. 

Wim en Lennart vinden het ont-
spannen wonen in Garmerwolde. 
Hoewel het even spannend werd 
toen de kat Thor tijdens een van 
zijn eerste dagen buiten ook gelijk 
maar een dag niet thuis kwam. De 

zoekactie naar Thor heeft daardoor 
echter ook de eerste kennismakin-
gen in de buurt opgeleverd. Die 
kennismaking met Garmerwolde 
zal in de loop van de tijd zeker uit-
gebreid worden. Ook daarvoor 
heeft Wim de nodige plannen. 

Simone Tjakkes

Wim Velema (foto: Andries Hof)

Nieuwe bewoners
Wim heeft een volledige baan aan 
de Hanze hogeschool waar hij al 
meer dan 25 jaar als econoom aan 
verbonden is. Hij houdt zich met 
name bezig met lesgeven, project-
begeleiding en studieloopbaan-
begeleiding. Naast vele digitale in-
teresses is hij een enthousiast 
fietser. Hij gaat op de fiets naar zijn 
werk (de auto op de oprit is van zijn 
zoon) maar fietst in de weekenden 
graag rondjes in Groningen en in 
het buitenland, tijdens vakantie on-
derneemt hij langere fietstochten. 
Hij heeft onlangs gehoord dat het in 
Noord-Marokko ook mooi fietsen 
is, dus dat staat ook op zijn to-do-
lijstje. Als het even kan gaat een 
van zijn dochters, hij heeft er twee, 
graag mee. Zoon Lennart, 20 jaar 
oud, ook sportief aangelegd, is een 
zeer verdienstelijke schaatser en 
zit in het Development Team van 
ISkate in Heerenveen. Zijn sterkste 
afstanden zijn de 500 en de 1000 
meter en in december heeft hij op 
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Lotus uitvaartverzorging en -begeleiding
Nellian Dijkema en medewerksters

Bovenrijgerweg 19  9797 TD Thesinge
06 53767142      www.lotusuitvaart.nl

informatie en vormgeving rondom de dood: Schoolholm 3, Groningen
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Het idee Dialoogtafel vloeit voort uit het 
 advies van de Commissie Meijer aangaande 
de aardbevingsproblematiek en moet bijdra-
gen aan het herstel van het vertrouwen tus-
sen Rijk, NAM en de bewoners van het aard-
bevingsgebied. Groninger Dorpen, koepel 
van dorpsbelangen- en dorpshuizenorgani-
saties, is een van de organisaties die is 
uitgenodigd aan de Dialoogtafel. Groninger 
Dorpen ziet de deelname aan de Dialoog-
tafel als een kans en een uitdaging om de 
input en de belangen van alle plattelands-
bewoners in te brengen in de discussie over 
de aardbevingen.

De aanpak
Hoe gaat Groninger Dorpen dat aanpakken? 
Het netwerk van dorpsorganisaties wordt inge-
zet en de dorpen zullen ieder op hun beurt hun 
dorpsgenoten benaderen. Tegelijkertijd gaat 
Groninger Dorpen ook individuele plattelands-
bewoners benaderen met de vraag om mede-
werking. 
Groninger Dorpen wil de actuele gespreks-
onderwerpen van de Dialoogtafel voorleggen 
aan een panel van plattelandsbewoners. Er 

Dialoogtafel@Groningerdorpen
Een oproep aan plattelandsbewoners wordt per keer een beperkt aantal actuele stel-

lingen aan u voorgelegd waarop u kunt  reageren. 
Ook zal het plattelandspanel worden uitgeno-
digd voor zogenaamde ‘bijzettafels’, waar ook 
ruimte is voor toelichting op en vragen over de 
specifieke onderwerpen van de Dialoogtafel. 

Interesse?
Meld u aan als belangstellende en/of deelnemer 
aan het panel plattelandsbewoners-Dialoogtafel 
via www.groningerdorpen.nl/aardbevingen/dia-
loogtafel. 
Tot nu toe heeft Groninger Dorpen zich gericht 
op het informeren van de dorpsbewoners in het 
aardbevingsgebied via informatieavonden in 
samen werking met de NAM, en via een uitge-
breid dossier op haar website www.groninger-
dorpen.nl/aardbevingen met achtergrondinfor-
matie en diverse links. 
Daarnaast heeft Groninger Dorpen het initiatief 
genomen tot de oprichting van Samenwerking 
Mijnbouwschade. Hierin komen verschillende 
belangengroepen zoals grondeigenaren, over-
heden en eigenaren vastgoed samen voor af-
stemming van acties, visies en reacties, met als 
uiteindelijk doel het verbeteren van de positie 
van bewoners en bedrijven in relatie tot de im-
pact van de mijnbouwactiviteiten in Groningen.

Inventarisatie 
fietsknelpunten
In de provincie Groningen bestaat een nieuw 
 project: Inventarisatie fietsknelpunten Groningen.
De Fietsersbond gaat dit project uitvoeren met 
behulp van vrijwilligers. Het is de bedoeling dat 
er foto’s gemaakt gaan worden van:
- alle fietspaaltjes;
-  hobbels en bobbels in de weg of op het fiets-

pad;
-  onnodige obstakels;
-  te smalle fietspaden.
Hierbij is hulp nodig van lokale gidsen die de 
weg in en rondom de dorpen in Groningen goed 
 kennen. Als u zich hierin herkent en graag wilt 
meehelpen aan het veiliger maken van de fiets-
routes, kunt u zich opgeven bij Richard Vallinga 
via 0566 622 737 of fietsersbondgroningen@
gmail.com. 
Het is ook mogelijk knelpunten direct te melden 
op dit mailadres of via de app Meldpunt Fietsers-
bond.

Walk for Infinity
De Rijksuniversiteit Groningen bestaat 400 jaar 
in 2014 en viert dit onder andere met een lange 
wandeltocht van Greetsiel, Noord-Duitsland (de 
geboorteplaats van de eerste rector magnificus 
Ubbo Emmius) naar Groningen. Dat gebeurt al-
lemaal op 29 en 30 mei aanstaande. Op donder-
dag 29 mei (Hemelvaartsdag) loopt de tocht van 
Greetsiel naar Emden, op vrijdag 30 mei van 
Delfzijl naar Groningen. De wandelaars komen 
die dag ook door Thesinge en Garmerwolde en 
tussen 11.00 en 14.30 uur lopen hier naar schat-
ting 1500 wandelaars langs op weg naar 
 Groningen. Natuurlijk willen we daar aandacht 
aan schenken en in Thesinge hebben wij beslo-
ten dit rond de Kloosterkerk te doen en het leven 
in het voormalige klooster als uitgangspunt te 
nemen.   Schrijven was voor Thesinge een be-
langrijk onderdeel van dat leven. Daarom ver-
welkomen we de wandelaars in Thesinge met 
een groot spandoek met daarop ‘Stine Dutmers 
heet u welkom in Thesinge’. Bij de kerk hangt 
een ander spandoek met wat extra informatie 
over deze schrijvende non en binnen laten we 
op eenvoudige wijze zien wat het schrijven in 
kloosters inhield. Ook zijn er die dag drie kalli-
grafen in de kerk aan het werk. Een Gregoriaans 
koor zal van zich laten horen en wandelaars 
kunnen een kop soep met brood kopen. Café De 
Oude School is die dag ook open. Alles bij elkaar 
zal er veel werk op ons afkomen en daarom zoe-
ken wij vrijwilligers die ons die vrijdag kunnen 
ondersteunen met van alles en nog wat. Lijkt dat 
wat, aarzel niet dat door te geven aan Annelies 
Hofstede, G.N. Schutterlaan 13, 050 541 0480 
of annelies@webstede.nl

De WalkforInfinity groep uit Thesinge:
Annelies Hofstede, Clara van Zanten, 

Haye van den Oever, Wolter Karsijns en 
Pluc Plaatsman

Diefstal?
Op 17 januari 1990 ontving de Volksdansgroep 
Klank en Beweging ter gelegenheid van hun 
tienjarig jubileum van hun toenmalige leidster 
een rond tinnen bord met inscriptie.
De vermoedelijke inscriptie is: 

14-01-1980 Klank en Beweging 14-01-1990
Aangeboden door Martje Bijmolt.

Het bordje heeft altijd aan de wand gehangen in 
de grote zaal van dorpshuis De Leeuw, tussen 
twee ramen, aan de zijde van de familie Por. Het 
spijkertje zit er nog.
Op 14 januari 2015 vieren wij ons 35 jarig jubi-
leum en we zouden het erg op prijs stellen als 
degene die het bordje heeft meegenomen/ 
opgeborgen het weer teruggeeft of terughangt.
Voor de vereniging heeft het bordje emotionele 
waarde.
Vertrouwend op een goede afloop.

Hilda Dikkema, 
penningmeester Klank en Beweging.

Grote schoonmaak? 
Denk aan GEO
Bezig met de voorjaarschoonmaak? Een goede 
raad: opruimen is ook weggooien. Maar bruikbare 
spullen in goede staat bewaar je natuurlijk voor de 
rommelmarkt van GEO in oktober. Staan ze in de 
weg? Bel dan Jantje Ypey (050 302 1714). 
De spullen worden dan bij je opgehaald. 

Word vriend van 
Dorpshuis De Leeuw
Dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde werkt 
zonder subsidies. We draaien een kleine winst 
maar we kunnen elk extraatje goed gebruiken. 
Word daarom een Vriend van het Dorpshuis.
Voor € 15,00 per jaar steunt u dan het dorpshuis. 
Woont u in Garmerwolde? Dan krijgt u ook nog 
eens 50 procent korting op de zaalhuur. In het 
weekend van 7 maart 2014 komen we langs om 
te vernemen of u een Vriend van het Dorpshuis 
wilt worden. Zelf contact opnemen kan natuurlijk 
ook. 
Op onze website, www.dorpshuisdeleeuw.nl, 
vindt u de contactgegevens.

Wist-u-dat…
•  er op 9 maart een draaiorgeldag wordt 

georganiseerd in Ten Boer?
•  dit wordt gedaan door de familie 

Riddering & Guikema?
•  er maar liefst elf draaiorgels te zien en 

horen zullen zijn?
•  er ook een speciaal optreden zal zijn 

van ‘Maf en Kees en Co’?

•  de Dorpsbarbecue in Thesinge dit jaar 
gehouden zal worden op zaterdag 30 
augustus?

•  u deze datum dus alvast vrij moet  houden?
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Agenda

Foto van de maand

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
Andries Hof 06 44 066 124
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 18 maart vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

De winter van 2014! (foto: Joost van den Berg)

Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 09.00 - 11.30 
uur: Inloopochtend Noaberstee.
Elke vrijdag
-  Thesinge; 17.00 - 22.00 uur: 

Café De Oude School open.
-  Garmerwolde, Café  Jägermeister; 

vanaf 20.30 uur: Dart-avond. 
Onder het genot van een drankje 
en een hapje lekker darten. 
Toegang gratis.

Elke zaterdag 
Thesinge; 16.00 uur: Café 
Molenzicht open.
Vrijdag 7 maart
-  Garmerwolde; van 18.00 - 20.00 

uur: Ophalen oud papier.
-  Thesinge, Café Molenzicht; 

20.00 uur: Algemene ledenverga-
dering Dorpsbelangen Thesinge.

Zaterdag 8 maart
Garmerwolde, start- en eindpunt 
Dorpshuis De Leeuw; 17.30 uur: 
Fietsend Eten.
Zondag 9 maart
Ten Boer, Bedrijvenweg 3; 10.00 - 
17.00 uur: Draaiorgeldag, geor ga ni-
seerd door de familie Riddering & 
Guikema. Toegang gratis.

Donderdag 13 maart
-  Thesinge, Trefpunt; aanvang 

19.30 uur: Filmavond ‘Fill the 
void’, Israëlische film uit 2012.

-  Ten Boer, Menorah; aanvang 
14.00 uur: Gezellige middag voor 
senioren, georganiseerd door 
ANBO en PCOB. Een toneelver-
eniging uit het Westerkwartier 
speelt een blijspel in drie 
bedrijven, getiteld ‘Een beeld van 
een man’. Entree € 5,00 incl. 
koffie/thee.

Zaterdag 15 maart
Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur: 
Toneelgroep W.W.K. speelt 
‘Zorgboerderij De drie  gebroeders’, 
een plattelandskomedie. 
Entree € 6,00 p.p. Reserveren bij 
W. Oomkes op 050 302 2771.
Woensdag 19 maart
Gemeenteraadsverkiezingen.
Vrijdag 21 maart
Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur: 
Toneelgroep W.W.K. Zie agenda 
15 maart .
Zaterdag 22 maart
-  Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur: 

Toneelgroep W.W.K. Zie agenda 
15 maart.

-  Garmerwolde, Dorpshuis De 
Leeuw; aanvang 14.00 uur: 
Foto- en praatmiddag voor 
50-plussers, georganiseerd door 
de Historische Commissie. Ook 
oud-inwoners zijn van harte 
welkom!

Maandag 24 maart
Garmerwolde, De Leeuw; 
aanvang 20.00 uur: Voorjaars-
vergadering Dorpsbelangen 
Garmerwolde.
Donderdag 27 maart
Garmerwolde, Kerkhörn; aanvang 
10.00 uur: 200e Koffiemorgen!
Vrijdag 28 maart
Thesinge, Café Molenzicht; 
aanvang 14.00 uur: Algemene 
Ledenvergadering ANBO afdeling 
gemeente Ten Boer.
Zaterdag 29 maart
Thesinge; vanaf 09.00 uur: 
Ophalen oud papier.
Vrijdag 4 april
Garmerwolde, Café Jägermeister; 
19.30 uur: KroegQuizavond 
georganiseerd door de feestweek-
commissie. Inschrijven vanaf 
19.30 uur, entree € 2,00 p.p.

 

Vrijdag 11 april
Thesinge, Trefpunt; 19.00 uur: 
Jazzclub met een optreden van 
3Lax. Entreeprijs is € 22,50, 
inclusief een lekkere maaltijd. 
Reserveren zie artikel in deze 
editie.

‘De Soos’
De uitslag van de klaverjasavond in 
februari luidt als volgt:
1. Detta van der Molen 4942
2. Henk Vliem 4691
3. Bert Buringa 4508
4. Gerard Klunder 4469

De volgende keer is op dinsdag 11 
maart, aanvang 20.00 uur.


