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Schoolfotobouchier viert zijn 
eerste verjaardag

Foto Bouchier is sinds 1916 tot op de dag 
van vandaag een begrip in Groningen. 
Grootvader Bouchier kocht de eerste winkel 
aan het Zuiderdiep, zijn zoon volgde hem 
op en diens zoon Ton Bouchier zette met 
zijn vrouw Thea de traditie voort. Sinds kort 
doen ze dat vanuit hun huis aan de Konings-
heert in Garmerwolde, maar nu onder een 
nieuwe naam: Schoolfotobouchier. 

Rode neuzen 
Het duurt even voor de voordeur openzwaait 
maar ik weet zeker dat ik aan het juiste adres 
ben. Er staat een auto met bedrijfsnaam op de 
oprit en naast de deur hangt een bord met 
‘Schoolfotobouchier’. Al is het avond, Ton is nog 
aan het werk in het kantoor boven de garage. 
‘Van april tot oktober is voor ons de drukste tijd 
van het jaar. Schoolfoto’s maak je niet in de 
 winter, dan hebben de kinderen rode neuzen 
van de kou.’ Beneden aan de keukentafel 
 vertellen Ton en Thea over hun bedrijf, hoe het 
was en hoe het hun nu vergaat. 

Van vader op zoon
Ook grootvader Bouchier had aan het Zuider
diep zijn fotostudio op zolder, maar dat was 
 omdat daar noordelijk licht door de ramen viel. 
Er waren immers nog geen flitsers in die tijd. 
Later verhuisde hij de winkel naar de Oude 
Ebbinge straat. Ton (1952) was een jongetje van 
vier, vijf jaar toen hij zijn opa daar aan het werk 
zag in de fotostudio waar het rook naar kruit
damp. ‘Hij had daar een raamwerk gemaakt, 
een soort gangetje met een wand van melkglas. 
Daarin liep een gootje, waarin een lont lag. Mijn 
opa stelde de camera in, doek erover, en stak 
dan die lont aan. Dan kwam er een flits van een 
kwart seconde om de foto te maken. Heel inge
nieus.’ Ton’s vader nam de zaak over, maar Ton 
zelf koos op zijn vijftiende voor de zeevaart
school. ‘Mijn hart lag en ligt nog steeds op het 
water.’ Maar het varen op coasters viel hem 
zwaar, hij kreeg heimwee. In 1972 kwam hij 
 terug en ging bij zijn vader in de zaak. 

Het kantoor van Schoolfotobouchier, boven de garage van huize Bouchier aan de Koningsheert 
(foto: Ton Bouchier)

Drukke tijden
Inmiddels was Thea in zijn leven gekomen. 
 Samen woonden ze boven de winkel, die nu aan 
de Nieuwe Ebbingestraat gevestigd was. Thea 
werkte als registratieassistente in toen nog het 
Academisch Ziekenhuis, en later bij de Raad 
voor de Kinderbescherming. Er kwamen twee 
zonen, Tom (1980) en Rick (1983). In datzelfde 
jaar kochten ze de zaak, ze werden ieder voor 
50% eigenaar. Thea zegde haar baan op. Dat 
had zo zijn voordelen, de zorg voor de kinderen 
kon ze combineren met het werk. ‘Maar’, zegt 
Thea, ‘het waren altijd wel heel lange dagen, en 
alleen de zondag hadden we vrij.’ Het waren ook 
drukke tijden: zo’n honderd trouwreportages per 
jaar, portretfotografie, pasfoto’s. En natuurlijk de 
schoolfotografie, altijd al een belangrijke poot 
van het bedrijf. Thea deed alles wat met admi
nistratie, acquisitie en boekhouding te maken 
had, plus de winkel. Ton was de uitvoerende 
kracht. 

Veranderingen
‘Foto Bouchier was rond 2000 de eerste foto
studio in de stad die overging op digitale 
 fotografie’, vertelt Ton met gepaste trots. ‘Er was 
ook geen keus, je moest wel met de tijd mee
gaan. Maar het was een enorme omschakeling 
en ik heb me echt moeten omscholen. Met  vallen 
en opstaan heb ik het geleerd.’
Opnieuw een grote verandering deed zich twee 
jaar geleden voor. Ton kreeg een ernstige  ziekte, 
waarvan hij nu hersteld is. ‘Maar het zette ons 
wel aan het denken. Ik werd zestig en we dach
ten: willen we nog zes jaar zo verder gaan?’ ‘Het 
was altijd rennen en vliegen’, voegt Thea toe. 
‘Als Ton om vier uur klaar was met de school
fotografie, moest hij nog naar de zaak. Snel een 
pizza en hup weer verder. Bovendien, een eigen 
zaak betekent veel lasten en veel zorgen.’
Thea en Ton besloten de zaak te verkopen aan 
een medewerker. Ze verkochten ook de naam, 
en kozen voor hun nieuwe bedrijf de naam 
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Schoolfotobouchier. Het bedrijf bestaat in mei 
precies een jaar en is gespecialiseerd in school
foto’s. Maar Ton gaat ook nog regelmatig op pad 
voor trouw en andere fotoreportages, portret
fotografie op locatie en videofilms.

Webshop
Ton maakt de schoolfoto’s, Thea doet al het 
regel werk. ‘We zijn net boeren, we hebben een 
tijd van zaaien, die is nu, en dan is het heel druk. 
Maar in de schoolvakanties, dan hebben we 
echt vrij en oogsten we toch. Want de verkoop 
van de foto’s gaat nu digitaal. De ouders krijgen 
een folder met de foto van het kind en een per
soonlijke inlogcode om in te loggen in onze web
shop. Daar zien ze dan de foto’s, maar ook 
petjes, bekers, knuffels, canvasdoeken en nog 
veel meer waarop de foto gezet kan worden. 
Bestellen is heel simpel, de ouders stellen hun 
eigen pakket samen. Komt het financieel even 

niet uit, of is er een cadeautje voor opa of oma 
nodig, dan kan er altijd nabesteld worden.’ 

Blijvertje
De schoolfoto is een blijvertje, weten Ton en 
Thea. ‘Een foto van je kind maken, dat kan 
 iedere ouder. Maar wij maken professionele 
 foto’s, we hebben een mobiele studio bij ons, 
met achtergronden en een ‘flitsparaplu’. En 
 alleen een schoolfotograaf maakt een foto van 
een hele klas plus de juffen en meesters.’
‘Ik heb schoolfotografie altijd een mooi onder
deel van het vak gevonden. Mensen op een 
voordelige manier uitlichten, dat vind ik mooi, 
dat doe ik het liefst’, besluit Ton. Maar Thea 
heeft nog een toevoeging. ‘Het is een vak dat je 
moet kunnen. En Ton kan dat. In al die jaren is 
hij nog nooit uitgevallen  tegen een kind. Hij heeft 
zó veel geduld. Hij is er gewoon geknipt voor.’

Ton voor de studiobus (foto: Ton Bouchier)

Meer weten? 
Kijk eens op www.schoolfotobouchier.nl. 

Anne Benneker

Na lopend en fietsend eten konden we in 
het Trefpunt nu eten met op het podium 
een jazzbandje: trio 3LAX. Wederom een 
voortreffelijk idee van Stichting Felicitas, de 
 culturele motor van Thesinge.

In New York zag Pluc Plaatsman tijdens een 
 bezoek aan een jazzconcert dat er niet alleen 
geluisterd maar ook gegeten werd. Dat was 
nieuw voor hem en het leek ‘m een goed idee 
voor Stichting Felicitas. Dat vonden  naast de 

Luisterend eten in Thesinge
twee andere Felicitassers Marion Vuijst en Clara 
van Zanten  een kleine vijftig mensen hier in 
Groningen ook. Ruim de helft van het aanwe
zige gezelschap bestond uit Thesingers en 
 Garmerwolders, de rest kwam via vrienden en 
familie van het trio een vorkje meeprikken.

Eten
Die vorkjes gingen in een viertal amuseachtige 
voorgerechtjes, in een stoof van naar keuze 
lam, weiderund of wild (hert en eend) en in een 

zeer uitgebreide waaier van desserts: choco
lade mousse, ijzen, taart, zwart en tropisch fruit. 
Dit alles bereid door de onvolprezen cateraar 
Rudy Noordenbos van Café De Oude School, 
met ondersteuning van dochter Jori.
We zaten in groepen van acht aan de ruime 
 tafels, waardoor men ook met nieuwe of minder 
bekende gezichten kennis kon maken.
Clara, Marion en Pluc zorgden op vlotte wijze 
voor het uitserveren; achter de bar stonden Teun 
Ton en Kor van Zanten om ook het vloeibare 
gedeelte te regelen. De organisatie had het wijn
aanbod goed verzorgd. Een enkele wijsneus 
importeerde voor bij het toetje nog gauw even 
een dessertwijn uit eigen keukenkast.

Luisteren
De band speelde jazzstandards met een eigen, 
originele invulling. Ze speelden geen zelf
geschreven nummers, volgens bassist Fons 
Sluyter omdat ze ‘te esoterisch’ waren voor deze 
gelegenheid. Dat leek me nu juist wel geschikt 
bij het innemen van voedsel want esoterisch 
betekent letterlijk: ‘verder naar binnen’... 
Het volume was precies goed, niet overheer
send maar duidelijk genoeg om tussen de ge
animeerde gesprekken wat op te pikken van de 
swingende jazzklanken.
Het was het laatste evenement van de stichting 
in dit seizoen. Wederom hulde en ga zo door! 
Felicitas maakt de Thesingers elke keer weer 
een beetje gelukkiger.

Jan Ceulen
Jazzend eten met 3Lax een groot succes! (foto: Mareen Becking)
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Eerder berichtten wij u over de plannen om 
de Stadsweg om te bouwen tot een kamer-
breed fietspad met verlichting. Hiertegen ver-
zet zich een aantal omwonenden, verenigd in 
een adhocwerkgroep, met als voornaamste 
argumenten: aantasting van een historisch 
(en nu nog romantisch ogend) weggetje en 
verstoring van flora en fauna. Anderen vin-
den het juist weer een prima plan om letter-
lijk ruim baan te geven aan het fietsverkeer.

Het lijkt er inmiddels op dat veel betrokkenen 
zich neerleggen bij de wil van de provincie.
Geen enkele politieke partij in onze gemeente 
heeft zich tijdens de verkiezingscampagne 
( kritisch) uitgelaten over het plan ‘Fietsroute 
Plus Ten Boer’. Maar de gemeente zal te zijner 
tijd wél vrijstelling van het huidige bestemmings
plan en een aanlegvergunning moeten afgeven.
De adhocgroep meldt: ‘Het minste wat de 
 gemeente richting de provincie kan doen is ver
zoeken duidelijk te maken of (en zo ja hoe) het 
plan in het POP (Provinciaal Omgevings Plan) 
past. Wij hebben zeer concreet verwoord waar 
het Fietsplan Plus Ten Boer op gespannen voet 
staat met het POP. Maar de provincie gaat hier 
tot nu toe met geen woord op in.’

Fietspad op Stadsweg
Reactie
Ook wil de werkgroep nog graag reageren op 
een ingezonden stuk in deze krant: ‘Ons voor
stel was wel degelijk een verbreding van het 
fietspad, namelijk tot 150 cm, zodat ook de min
der zekere fietser met een veilig gevoel over de 
Stadsweg kan rijden. Wat ons stoort is een 
breed fietspad van 3 meter. Toen indertijd het 
huidige fietspad werd aangelegd is juist van
wege de cultuurhistorische waarde van de 
Stads weg gesteld dat 120 cm toch wel het maxi
mum was. De normen blijken sindsdien dus flink 
opgerekt. De sloten geld die door een beperkte 
verbreding uitgespaard worden, zouden mooi 
besteed kunnen worden aan een bescheiden 
verbreding van het Boer Goensepad (nu slechts 
100 cm) waarvan veel Thesingers maar ook fiet
sers tot Stedum aan toe gebruikmaken.’

De boeren
Er is een initiatief ontstaan van boeren die vanuit 
de Stadsweg toegang hebben tot hun land. Zij 
hebben berekend dat ze met hun machines een 
fietspad van 3 meter breed onmogelijk kunnen 
vermijden. Volgens de werkgroep rekent de pro
vincie zich als volgt rijk:

De Stadsweg heeft lang niet overal een breedte 
van 9 meter, zoals de provincie aangeeft. Er zijn 
flinke stukken van 8 meter breed  en hier en 
daar zelfs nog minder. En het verleggen van de 
iets meanderende sloten is niet aan de orde.
Op ‘dwarsprofielen’ van de provincie staat een 
tractor getekend met een breedte van 165 cm. 
Een gangbare trekker is al gauw een meter 
 breder, een hakselaar is 320 cm breed. Voor de 
voetganger (op het plaatje van de provincie 
staat een lilliputter van 1,35 m lang) is al hele
maal geen plaats. Een flinke aanhanger moet 
tenminste een meter uit het talud blijven en 
 liever nog wat meer.
Het overleg tussen de boeren en de provincie 
heeft nog niet plaats gevonden. 

Ten slotte schijnen bij de aansluiting met de stad 
via een ‘vorkstructuur’ ter hoogte van het 
Bevrijdings bos ook in Lewenborg veel vraag
tekens te worden gezet, aldus de adhocwerk
groep.
Wij houden u van verdere ontwikkelingen op de 
hoogte.

Jan Ceulen

Walk for Infinity
Misschien las u het al in een vorig nummer 
van de Garmer & Thesinger Express: de 
Walk for Infinity, de tweedaagse wandel-
tocht ter viering van 400 jaar Rijksuniver-
siteit  Groningen, komt ook door Thesinge 
en  Garmerwolde. Op Hemelvaartsdag 29 
mei, tussen 11.30 en 14.30 uur lopen er naar 
schatting zo’n 1500 wandelaars door en 
langs onze dorpen op weg naar Groningen. 

In onze dorpen
In Thesinge valt heel wat te bekijken en te 
 beleven rondom de Kloosterkerk. Na Thesinge 
keren de wandelaars terug naar de Stadsweg, 
maar voordat ze die weer inslaan richting Stad, 
lopen ze even door naar Garmerwolde. Eerst 
naar de toren om een stempel te halen, dan 
dwars door de kerk heen. Daar kunnen ze de 
pas gerestaureerde gewelfschilderingen bewon
deren en ondertussen luisteren naar orgelspel. 
Wellicht komen ze daar ook nog een historisch 
figuur tegen, een wel een heel bijzondere predi
kant. 

Doe mee
De Plaatselijke Commissie Garmerwolde, de 
beheerscommissie van de kerk, denkt nog na 
over activiteiten. En de wandelaars moeten na
tuurlijk eten en drinken kunnen kopen. Heb je 
een idee, wil je helpen, meld je dan aan bij Anne 
Benneker, kerkvangarmerwolde@gmail.com of 
bel 050 542 0729.

Anne Benneker

De Historische Commissie van Thesinge is al 
een tijd bezig om te proberen de ooit bij opgra
vingen in het Klunder gevonden sarcofaag
deksels naar Thesinge te halen.
In de G&T van september 2013 stond er al een 
uitgebreid artikel over en, al moet er nog veel 
gebeuren, het lijkt er op dat het werkelijk gaat 
lukken. Toen dat idee naar voren kwam trak
teerde Haye van den Oever ons op zelf gebakken 
koekjes die hij ‘Sarcofaagjes’ noemde; zand
deegkoekjes met een chocolade afbeelding, 
helemaal eigenhandig gefabriceerd. Een prach
tig idee en die koekjes worden nu werkelijkheid. 
Bakker Klaes Hoekstra was snel bereid ze voor 
ons te gaan maken en ze komen voor het eerst 
op de markt tijdens de Walk for Infinity op vrijdag 
30 mei aanstaande. Haye stelde zelf voor ze 
‘Thesinger Sarcofaagjes’ te gaan noemen: heer
lijke roomboterkoekjes met een afbeelding van 

Heerlijke Thesinger Sarcofaagjes (foto: Pluc Plaatsman)

Thesinger Sarcofaagjes en de 
Walk for Infinity

abrikozen gelei  een traktatie. Met de opbrengst 
van deze actie kunnen we bijdragen in de kosten 
om de stenen deksels naar Thesinge te halen. 
Maar ook als de deksels in Thesinge liggen zul
len de koekjes zo nu en dan te koop zijn.
Zo wordt vrijdag 30 mei, als de wandelaars door 
onder meer Thesinge komen, een bijzondere 
dag: een Gregoriaans koor zingt in de Klooster
kerk, daar is ook een kleine expositie over het 
schrijven in Kloosters te zien en er zijn kalli
grafen aan het werk. En dan even uitrusten met 
een kop soep en brood of... met een kop koffie 
of thee en een ‘Thesinger Sarcofaagje’... nou, ik 
wist het wel.

Namens de Historische Commissie en de Walk 
for Infinity groep van Thesinge

Pluc Plaatsman.
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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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Iets om bij stil te staan: ‘Stop:Watch’
Een stukje verfrommeld papier 
op de stoep, een vogelpoepje, 
een afgebrokkeld stukje muur-
pleister. Op zich niet dingen waar 
je gelijk je aandacht op richt. Dat 
verandert nadat je een bezoekje 
hebt gebracht aan de website 
van het project ‘Stop:Watch’. 
Op deze site vind je foto’s van 
in eerste instantie onbeduidende 
onregelmatig heden in de om-
geving, maar als je even verder 
kijkt zie je er veel meer in.
Het project is een initiatief van 
 Tineke Meirink uit Garmerwolde. 

De naam spreekt voor zich: 
‘Stop:Watch’ gaat over even stil te 
blijven staan bij wat men waar
neemt. Op haar site post Tineke 
foto’s van schijnbaar oninteres
sante dingen, maar voegt vervol
gens een minimale illustratie toe 
waardoor het plaatje ineens een 
compleet andere betekenis krijgt 
en als het ware tot leven komt. Een 
vogelpoepje blijkt ineens een 
spookje, een verfvlek een gewicht
heffer, en het handvat van de es
pressokan een nieuwsgierig man
netje. 

Jarig
De site vierde op 15 april al weer 
haar derde verjaardag. Tineke: ‘Het 
begon allemaal als een geintje. 
Voor mijn werk als illustrator werd 
het steeds belangrijker om illustra
ties ook digitaal te kunnen maken 
en aanleveren. Ik schilderde al lan
ger op afvalhout waarbij ik oude 
spijkers en vlekken in het hout ge
bruikte voor het beeld dat ik schil
derde. Een spijker werd bijvoor
beeld een oog, een vlek werd een 
hondje. Naar aanleiding daarvan 
ging ik volgens datzelfde principe 
foto’s maken en elementen uit de 

foto’s gebruiken voor het beeld dat 
ik ervan maakte. Zo leerde ik op 
een leuke manier te werken met 
Photoshop. De bewerkte foto’s 
postte ik op Twitter. Dat sloeg zo 
aan bij volgers dat ik niet veel later, 
in 2011, een webblog begon waar 
ik regelmatig de foto’s postte. Dit 
werd later de site www.stopwatch.
nl.’

Fantasie en werkelijkheid
Een dag voor dit interview is de site 
vernieuwd. Bij elke foto zie je nu de 
bewerkte en het origineel naast el
kaar, zodat de bezoeker goed kan 
zien ‘wat Tineke ziet’. Er staan in
middels meer dan 150 van dit soort 
foto’s op. ‘Ongeveer 5% van de 
foto’s die ik maak voor dit project ga 
ik ook daadwerkelijk bewerken. 
Soms zie ik ter plekke al wat het 
zou kunnen worden, maar meestal 
komt het uiteindelijke idee als ik 
mijn fantasie er thuis achter de 
computer op loslaat. Deze hobby  
of zoals ik het ook wel eens noem: 
experiment  kost wel wat tijd, maar 
ik vind het belangrijk om te doen 
omdat het me fris en scherp houdt. 
Dat is ook van belang voor mijn 
werk, het bevordert de creativiteit, 
en bovendien leer ik zo ook nog 
technieken die ik kan toepassen op 
mijn illustratiewerk.’ 
Inmiddels is het project al geruime 
tijd veel meer dan een geintje. Er 
zijn ook serieuze opdrachten uit 
voortgevloeid, onder andere voor 
een app voor het Noorderzon Fes
tival: een rondwandeling ‘met een 
andere kijk’ door het Noorderplant
soen. Verder mocht Tineke voor 
een grote uitgever een Stop:Watch
memoryspel ontwikkelen, waar ze 
uitermate trots op is. Dit spel is ook 
via de site te bestellen (hier zijn ook 
prints van foto’s te bestellen: deze 

worden overigens afgedrukt door 
Gerard Kingma uit Thesinge). 

Internationale belangstelling
Een ander voorbeeld is een Franse 
commercial voor Samsung in 2012 
ter promotie van een nieuw model 
smartphone waarmee je heel ge
makkelijk op zojuist gemaakte 
 foto’s kan tekenen. Het concept 
van Stop:Watch paste perfect bij dit 
product en dus werd Tineke door 
het reclamebureau van Samsung 
benaderd. ‘Ik heb drie dagen bij de 
regisseur achterop de scooter door 
Parijs gecrost op zoek naar beel
den die geschikt waren voor de 
commercial. Zo is onder andere de 
Arc de Triomphe veranderd in de 
broek van een reuzenpolitieagent 
die het verkeer rond de Arc regelt. 
De politieagent bleek uiteindelijk 
niet in de positieve vibe te passen 
die de reclamemakers voor ogen 
hadden, dus deze is veranderd in 
een gewoon mannetje.’ De com
mercial was alleen te zien in Frank
rijk, maar hij is uiteraard te bewon
deren op de site. 

Voor… (foto: Tineke Meirink) … en na! (foto: Tineke Meirink)

‘Tineke ziet ze vliegen’ (foto: Tineke Meirink)

Onlangs was er nog meer interna
tionale belangstelling voor Stop:
Watch, naar aanleiding van artike
len op twee grote trendspotters
blogs in februari dit jaar. ‘Waarom 
die blogs toen precies over mijn 
site schreven weet ik niet, maar 
daarna ging het als een inktvlek 
over de wereld. Er werd interesse 
getoond vanuit Koeweit, Macedo
nië, noem maar op.’ Op de site 
staat een enorme waslijst aan links 
naar verhalen over Tineke’s werk. 
En nu mag de G&T Express zich 
ook in dit rijtje scharen.

Zelf zien?
De boodschap van Stop:Watch is 
duidelijk: als je iets ziet, blijf dan 
even stil staan en kijk verder dan je 
neus lang is. Maar bovenal zijn het 
gewoon leuke beeldgrapjes die je 
vrolijk maken. Ook in eigen dorp kan 
zoiets je zo maar overkomen. Op de 
site heeft Tineke verschillende voor
beelden van kiekjes uit Garmerwol
de en omstreken  bewerkt. Ik zou 
zeggen, neem eens een kijkje en zie 
of u ze herkent.

Harjo de Poel
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Vroeger werden mensen imker om met 
 honing wat geld te verdienen. Maar er is veel 
veranderd, zeker in Nederland, en tegen-
woordig beginnen de meesten met het hou-
den van bijen omdat die zo fascinerend zijn; 
een verbazingwekkend stukje natuur. 

Kijken hoe ze druk af en aanvliegen bij hun kast 
of korf verveelt nooit, net zomin als het kijken 
naar openhaardvuur of golven in de branding. 
De natuurliefhebber droomt bij het volgen van 
die bijen: ‘Als ik zoiets eens in mijn eigen tuin 
had! En wat gebeurt er daarbinnen wel niet?’
Als het je zo vergaat, kan je maar het beste een 
kast met bijenvolk in je tuin zetten, mogelijk blijkt 

Pronte Pracht 2014
Noteer de datum alvast in uw agenda! 
Op zaterdagmiddag 16 augustus organiseren 
de Agrarische Natuurvereniging ‘Ons Belang’, 
de Historische Werkgroep Thesinge en de 
Cultuur historische commissie van Dorpsbelan
gen Garmerwolde de unieke fiets/autotocht 
‘Pronte Pracht’. Alweer voor de derde keer. 
Deze tocht leidt u langs diverse cultuurhistori
sche panden in onze dorpen en langs een tiental 
boerderijen. En we gaan zorgen dat er op elke 
locatie iets speciaals te beleven valt, ook voor 
kinderen. Want er doen ook dit jaar weer vee
teeltbedrijven mee. Daar zijn dus kalfjes te zien 
(en te aaien, als je dat tenminste durft). Of je 
kunt van een echte imker horen wat voor belang
rijke taak de bijen hebben. 
Tussen 13.00 en 16.30 uur zijn de deuren van de 
deelnemende bedrijven open. Aan de deelname 
van deze tocht zijn geen kosten verbonden.

Bijen houden in Thesinge
het de liefde van je leven. Af en toe een steek 
neem je dan ook wel voor lief…
Steeds kom je informatie tegen, waarin staat dat 
het slecht gaat met de bijen. En ze zijn zo 
belang rijk voor ons mensen. Zonder bij geen 
bestuiving en zonder bestuiving geen fruit, 
groente en bloemen. 
Wij organiseren 10 mei om 13.00 uur een lezing 
over het houden van bijen en wat daar bij komt 
kijken. Afhankelijk van de belangstelling wordt 
de locatie (in Thesinge) nog doorgegeven. Geef 
je graag vóór 4 mei op bij Mareen Becking: 
mareen_b@hotmail.com of 06 85 289 751. 
Tot dan!

Mareen Becking

In de week van 1 april is men in opdracht van het 
waterschap Noorderzijlvest begonnen met het 
poten van bomen en struiken bij en om de zuive
ring in Garmerwolde. Er zijn veel planten op 
10.000 m2 geplaatst; je vindt er onder anderen 
de katjesboom (wilg), de wilde lijsterbes, de wit
bloeiende Amerikaanse krentenboom, de  zwarte 

Het poten is begonnen
(grauwe) els en de hazelaar. Dit zijn zowel bloei
ende als vruchtdragende soorten. De mensen 
vinden de bloemen mooi, maar het is ook heel 
belangrijk voor de natuur (bijen, hommels). En 
in de herfst zijn de vruchten (lijsterbesjes) voor 
de vogels en egels.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Astrid de Leeuw met haar pedicure- equipement 
nu milieuvriendelijk op de e-fiets! 
(foto: Mareen Becking)

Een paar weken voordat velen weer hun 
 favoriete vakantieland opzoeken, brengen 
 TheSingers een middagvullend programma  
met muziek, zang en een gezellige Franse 
‘ piquenique’.
Natuurlijk staat het optreden van TheSingers 
centraal. Het is allemaal muziek van Franse 
 makelij. Eerst terug in de tijd met Franse volks
muziek en dansmuziek uit vroeger dagen. Na 
een instrumentaal intermezzo (Emma Boschma, 
piano) gaan we over op religieuze muziek uit de 
negentiende en twintigste eeuw. Zo laat het koor 
horen hoe muziek in een Franse kerk klinkt (met 
de prachtige akoestiek van onze kloosterkerk).

La douce France
Wie Frankrijk zegt denkt ook aan chansons. Die 
ontbreken niet. Een potpourri van chansons van 
Frida Boccara brengt de vakantiesfeer dichter
bij.
Na een muzikaal intermezzo sluit opera (Bizet) 
het muzikale deel af en gaan we naar de Franse 
‘piquenique’. Natuurlijk hoeven de gasten hun 
eigen eten niet mee te brengen. TheSingers 
heeft prima koks en kooksters onder haar leden. 
U kunt genieten van het lekkers dat ze gemaakt 
hebben. 
Dit alles vindt plaats in en rond de Kloosterkerk 
op 18 mei van 15.00  18.00 uur.
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Zaadbommendag

Obs Garmerwolde
Op donderdag 27 maart hebben de kinderen 
van OBS Garmerwolde en De Til uit Thesinge 
zaadbommen gemaakt. Vooraf kregen de kinde
ren een broodje knakworst, daarna gingen ze 
aan de slag. Eerst werd het beslag gemaakt dat 
bestond uit natuurvriendelijk kattengrit, aarde, 
water en zaadjes. Toen gingen ze de balletjes 
draaien die ongeveer zo groot moesten zijn als 
een pingpongbal. De balletjes werden in eier
dozen gedaan en langs de weg in de berm 
 gegooid. We doen dit omdat de boeren steeds 
meer gifstoffen gebruiken. En dat is niet goed 
voor de dieren die in de velden leven. Daarom 
worden er dus bloemen gepland om insecten te 
lokken want die kunnen bijvoorbeeld luizen op
eten en de bloemen bestuiven.

De kinderen van obs Garmerwolde

Cbs De Til
Het begon allemaal om 9.30 uur. Toen kwam 
Greetje Holtman langs om te vertellen over de 
verenging Ons Belang. Ze had een spreekbeurt 
gemaakt over Ons Belang en over de natuur. 
Om 11.30 uur gingen we met de hele school 
naar de loods van Hofstede. De school van 
Garmer wolde ging via hun school ook naar de 
loods van Hofstede. Je ging twee aan twee 
 lopen naar de loods. De meeste kinderen van 
groep 8 hadden een groen hesje aan zodat nie
mand de groep kwijt raakte. Toen we er waren 
gingen we eerst rondhuppelen en spelletjes met 
elkaar doen. Toen we ongeveer 10 minuten had
den gespeeld, kregen we groep voor groep twee 

Zaadbommen gooien! (foto: Andries Hof)

broodjes knakworst. Daarna gingen we nog 
even spelen en toen begon de echte zaak. Je 
ging in groepjes. Je had als het goed was twee 
eierdozen mee en een bak.

Het recept was:
 500 gram tuinaarde
 300 gram kattengrit van natuurlijke kleikorrels 
 klonterend
 25 gram bloemzaad = 1 zakje
 150  200 ml water
Alles goed mengen en dan bolletjes maken. Of 
wat meer water er bij. Toen moest je alles goed 
kneden en dan lekker bolletjes maken. En dan 
alles in eierdozen doen. En als dat klaar was 
nog even leuk spelen. En toen alles klaar was, 

gingen we naast de weg strooien. En toen liepen 
we weer terug naar school.

Janke en Chaya, groep 5 CBS De Til

We kregen eerst een presentatie van Greetje, 
een paar minuutjes later gingen we lopen. Ik 
deed nog met Chaya spelletjes. Sommige kin
deren van groep 8 hadden geelgroene vestjes 
omdat dan iedereen ons goed kon zien. 
We waren er, we gingen eerst tikkertje doen en 
knakworst eten. Twee broodjes en daarna 
 deden we de dingen die we nodig hadden in een 
kom en toen begon ik te kneden. Ik maakte een 
bolletje en stopte het in mijn eierdoosje. Je kon 
ook aan de andere kant dingen leggen. 
We gingen overal op de zijkant van de weg 
zaadbommen gooien en dan vliegen alle zaad
jes overal naar toe en dan komen er allemaal 
mooie bloemen. Sommige kinderen gooiden 
hun zaadbommen in het water we gingen weer 
lopen en op school hadden we het heel koud. 

Joris, groep 4 CBS De Til

Zaadbommendag is een initiatief van Agrarische Natuur Vereniging ‘Ons Belang’. Dit is een 
vereniging van boeren en burgers. De boeren oefenen hun vak uit met oog voor natuurwaar-
den en proberen deze als dat nodig te versterken. De burgers ondersteunen deze manier 
van bedrijfsvoering. Ons Belang heeft deze dag kunnen organiseren doordat er subsidie 
was ontvangen van GroenDoen (natuur- en milieu-educatie Zuidwest-Friesland - red.). Deze 
subsidie wordt verstrekt voor een groen en educatief project.

Vuile handen maken licht werk (foto: Myla Uitham)
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Reinder van der Veen
Magazijnstellingen b.v.
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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Zoals u wellicht al opgevallen is 
bij het lezen van de eerste pagina, 
wordt dit jaar voor de Garmer & 
Thesinger Express een jubileum-
jaar. Onze veertigste jaargang is 
nu namelijk ingegaan en volgend 
jaar om deze tijd bestaat de G&T 
alweer veertig jaar. En we zijn 
van plan dat feit te gaan vieren. 
Dat dan natuurlijk samen met 
onze abonnees en adverteerders. 
Wij zijn inmiddels met de voor-
bereidingen gestart en zodra 
onze ideeën uitgekristalliseerd 
zijn delen we u dat direct mee. 

In de afgelopen weken heeft de 
 redactie weer contact gezocht met 
onze adverteerders. Soms ging dat 
contact per telefoon maar meestal 
door gewoon even langs te lopen. 
En dat dan met de vraag: ga je 
weer een jaar in zee met de Gee & 
Tee? Gelukkig voor onze krant 
heeft 90 procent positief gerea
geerd. Er zijn een paar adverteer

Van de redactie

gentexpress@hotmail.comi n g e z o n d e n  b r i e f

Junglespeeltuin Hildebrandstraat
Het is ieder een doorn in het oog dat de jungletuin niet gebruikt 
wordt waarvoor deze uiteindelijk bestemd is. Het is een speelplaats 
voor jongeren en geen uitlaatcentrum voor honden. Het is niet de 
bedoeling dat men de uitwerpselen van de hond achterlaat in de 
vuilnisbak die er geplaatst is. Neem de uitwerpselen mee naar huis 
en doe deze netjes in je eigen container. Ook komt het voor dat 
oudere jeugd er gezellige avonden heeft met het nodige afval. 
Ruim het op en doe het netjes in de vuilnisbak. Iedereen heeft er 
baat bij dat het geheel er netjes en verzorgd blijft uitzien. 

Buurtvereniging Hildebrandstraat

Musica Antiqua Nova, opgericht 
in 1987, speelt kamermuziek 
in authentieke uitvoeringen op 
daarvoor geschikte locaties. De 
middeleeuwse kerk van Garmer-
wolde is zo’n locatie. In de kerk 
wordt momenteel de laatste hand 
gelegd aan de restauratiewerk-
zaamheden, maar zondagmiddag 
25 mei gaat de kerk speciaal voor 
dit concert open. Pieter Dirksen 
speelt dan op klavecimbel het 
derde deel van Das Wohltempe-
rierte Clavier van J.S. Bach.
 

Klavecimbelconcert Musica Antiqua Nova
Das Wohltemperierte Clavier: 
 Mozart maakte er bewerkingen voor 
strijktrio van, de jonge  Beethoven 
speelde eruit voor publiek. Na Bach 
al snel met een ‘k’ gespeld, maar 
klavecinisten houden de oorspron
kelijke spelling aan en spreken 
over het WTC. Voor Bach was het 
een leerboek met voorbeeldstuk
ken in alle denkbare toonsoorten 
en dat laatste was nieuw voor die 
tijd. Het WTC was bedoeld voor zijn 
zonen en andere studenten. Bach 
schreef het in twee etappes, in 

Er wordt nog hard gewerkt in de kerk van Garmerwolde, maar het einde is in zicht (foto: Auke Kuipers)

Tenslotte: door onoplettendheid 
van de eindredactie is in de maart
krant een minder geslaagd onder
schrift onder de foto van de maand 

1722 en 1742. Hij heeft een aantal 
preludes en fuga’s aan in elk geval 
één van zijn studenten voorge
speeld. Diens zoon schreef daar
over: ’… mijn vader rekende dat tot 
zijn heerlijkste uren, waarin hij zich 
aan een van zijn voortreffelijke in
strumenten zette en de uren in 
 minuten veranderde’. Driemaal mag 
ook Pieter Dirksen de uren in minu
ten veranderen. Het WTC  bestaat 
namelijk uit drie delen; de eerste 
twee delen worden op vrijdag 23 en 
zaterdag 24 mei gespeeld in de 

 Lutherse Kerk in Groningen. Das 
Wohltemperierte Klavier, zondag 
25 mei om 15.00 uur. 
Entree € 17,50, studenten en Stad
jerspas € 12,50. Jongeren t/m 18 
jaar gratis. Het concert in Garmer
wolde wordt georganiseerd in 
samen werking met de Stichting 
Oude Groninger Kerken. 
Donateurs van de stichting krijgen 
€ 5, korting op de toegangsprijs. 
Reserveren via 
www.musicaantiquanova.nl of
kerkvangarmerwolde@gmail.com. 

ders afgehaakt maar onlangs zijn 
er ook twee nieuwe adverteerders 
bijgekomen: Uitvaartspreker Rita 
van Maar uit Harkstede en School
fotobouchier uit Garmerwolde. En, 
zoals u on getwijfeld ook opgeval
len is, afgelopen zomer hebben we 
ook al twee nieuwe adverteerders 
mogen verwelkomen: Schoen
makerij & Sleutelservice Detz uit 
Lewenborg en Bouwbedrijf Alfred 
Ottens uit Thesinge. Let wel: onze 
adverteerders zorgen voor bijna 
zestig procent van onze inkomsten. 
Zonder hen geen G&T.
De vormgeving van onze krant ligt 
ook dit jaar weer in de bekwame 
handen van Aly Pepping.
We zijn van plan om begin mei de 
rekeningen uit te sturen. Tevens 
starten we dan de automatische 
incasso bij die abonnees die ons 
daarvoor toestemming hebben 
 gegeven. Begin juni verwachten 
we dat het merendeel van de in
komsten binnen is. 

beland. Een aantal mensen stoor
den zich aan de inderdaad wat 
botte formulering. De redactie biedt 
haar excuses hiervoor aan.

Toneelkleding!
Wie voelt er voor om het beheer 
van toneel kleding op zich te 
 nemen? Rederijkerskamer Wester 
in Garmerwolde heeft door de jaren 
heen heel veel kleding verzameld 
en gemaakt. Drie kamers in dorps
huis De Leeuw zitten overvol met 
bijzondere kleding en heel veel 
hoeden. 
Na het gezamenlijk inventariseren, 
reorganiseren en opruimen van 
minder gewilde kledingstukken, 
willen wij de zorg graag overdoen 
aan enthousiaste mensen. Eventu
eel om een kleding verhuurbedrijfje 
op te zetten? 
Neem contact op met Janna 
Hazeveld of  Hannie Havenga.
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Vrijdag 28 maart was het ‘opa en oma dag’ op 
christelijke basisschool De Til in  Thesinge. 
Noaberstee was ook van harte uitge nodigd 
en samen met andere opa’s en oma’s  hebben 
we ’s morgens een kijkje  genomen in de 
school. 

Aan het hek rondom het schoolplein wapperen 
vlaggetjes en ballonnen vrolijk in het zonnetje. 
Twee leerlingen bij het toegangshek heten ons 
van harte welkom, overhandigen ons een 

‘Opa en oma dag’ cbs De Til
sticker kaart en vertellen wat de bedoeling is. Op 
de stickerkaart staan allerlei onderwerpen zo
als: een rondleiding, digibord, knex, kapla, 
 Gronings, powerpoint, woordzoeker, Engelse 
les, topografie, spelling, taal, pluspunt en reken
tuin via de computer. Maar ook kletsen, koffie 
drinken, sjoelen of andere spelletjes. Voor elk 
wat wils. En als je deelneemt aan een activiteit, 
ontvang je een roze of blauwe hartjesticker op je 
kaart. Bij binnenkomst in de school voorziet de 
jeugdige bediening ons op vakkundige wijze van 

koffie en thee. Juf Jessica Kloosterhuis heet 
ieder een van harte welkom en daarna versprei
den de opa’s en oma’s zich naar een aan
sprekende activiteit. 
Terwijl opa’s en oma’s druk bezig zijn met topo
grafie via de computer, Engelse les volgen, of 
hun tekentalent laten zien op het digibord, zijn 
koks (leerlingen en moeders) druk bezig met het 
bakken van pannenkoeken. Het is een  gezel lige, 
vrolijke drukte en geroezemoes. Zowel kinderen 
als opa’s en oma’s zie en hoor je genieten. Het 
krijtbord heeft plaats gemaakt voor een digibord. 
Voor aardrijkskunde zijn de aanwijsstok en de 
landkaart op een spijkertje aan de muur vervan
gen door topografie via de computer. Trots laten 
de kinderen zien wat je allemaal met een digi
bord kunt en dat rekenen, spelling en taal via 
een computer helemaal niet saai is. En ook de 
jeugdige pannenkoekenbakkers vertonen trots 
hun kunstjes. Inmiddels zijn de tafels keurig ge
dekt en dan is de tijd aangebroken om samen de 
pannenkoeken te verorberen. De één geniet van 
pannenkoeken met stroop en een ander smult 
van pannenkoeken met suiker. Heerlijk! Na een 
dankwoord van juf Jessica komt er een einde 
aan deze ‘opa en oma dag’. 
Mede namens Noaberstee en alle aanwezige 
opa’s en oma’s, wil ik alle leerlingen en met 
name juf Jessica hartelijk bedanken voor deze 
prachtige ochtend. Wat de opa’s en oma’s be
treft zeker voor herhaling vatbaar. Ze komen 
graag eens terug. Dank jullie wel! 

Janna Hofstede 
Coördinator en contactpersoon NoabersteeDe opa’s en oma’s genieten van heerlijke pannenkoeken (foto: Myla Uitham)

Wat is Buurtzorg? Buurtzorg verleent zorg ‘zoals 
vroeger de wijkzuster’ met kleine teams, in een 
overzichtelijk gebied. De verpleegkundigen 
 kennen daardoor de cliënten en hun omgeving 
goed. Buurtzorg heeft hoogopgeleide mede
werkers in dienst die samen met u en uw familie 
onderzoeken wat nu nodig is, maar ze houden 
ook rekening met veranderingen in de toekomst. 
Buurtzorg begeleidt u bij uw herstel of tijdens het 

Buurtzorg Ten Boer op bezoek bij Noaberstee
ziekteproces en levert complete verzorging en 
verpleging aan huis. Ook werken wij samen met 
andere hulpverleners, zoals huisartsen, fysio en 
ergotherapeuten. Buurtzorg Ten Boer verleent al 
zes jaar zorg in Ten Boer en de omliggende 
 dorpen. 
Op woensdag 21 mei om 10.00 uur geven twee 
verpleegkundigen van Buurtzorg Ten Boer een 
presentatie bij Noaberstee om u uitgebreid te 

informeren. Ook beantwoorden we graag uw 
vragen. Vanaf 9.00 uur staat de koffie weer klaar 
en bent u van harte welkom bij Noaberstee in 
dorpshuis Trefpunt te Thesinge. Samen met 
Janna Hofstede hopen we u graag te ont moeten. 

Verpleegkundigen Idelette en Gerlinda.

Op haar eigen verjaardag heeft Roelie 
Dijkema, samen met Geerten Eijkelenboom, de 
naar haar vernoemde prijs vandaag uitgereikt 
aan Janna Hofstede. De Roelie Dijkemaprijs 
wordt jaarlijks uitgereikt aan een Thesinger of 
groep Thesingers die zich op uitzonderlijke 
wijze inzetten voor de leefbaarheid in ons 
mooie dorp. Janna Hofstede ontvangt dit jaar 
de prijs omdat zij zich al langere tijd inzet voor 
het project Noaberstee. De Noaberstee is een 
prachtig initiatief, waar veel ouderen in 
Thesinge dankbaar gebruik van maken. Door 
de vrijwillige inzet van Janna wordt dit allemaal 
mogelijk gemaakt en kan Noaberstee in 
Thesinge bestaan. (foto: Paul Witkamp)
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Hallo, ik ben Nynke en ik zit op toneel. Je leert 
daar hoe je leuk toneel kunt spelen. Ook moes
ten we zèlf een toneelstuk bedenken waarbij 
Richt Bouma, onze leidster, ons hielp. Hierdoor 
is het altijd een gezellige sfeer in de groep. Eén 
keer per jaar is er een uitvoering. Op zaterdag 5 
april werden de vijf fantastische toneelstukken 
opgevoerd. De toneelstukken waren gemaakt 
door kinderen uit Garmerwolde en Thesinge. De 
toneelstukken werden opgevoerd in dorpshuis 
De Leeuw. De belangstelling was zo groot dat 
de zaal bijna uit zijn voegen barstte. 
Het eerste toneelstuk ging over een heksen
school waar een toverwedstrijd werd gehouden. 

Vijf stukken toneel in De Leeuw

Het stuk werd gemaakt en opgevoerd door de 
jongste groep uit Thesinge. Daarna kwam de 
jongste groep van Garmerwolde. Dat toneelstuk 
ging over verliefd zijn. Het waren eigenlijk alle
maal kleine verhaaltjes over liefde. Toen was het 
pauze, bijna iedereen ging naar buiten want in 
het dorpshuis was het te druk. Grote mensen 
gingen kletsen en veel kinderen deden tikkertje. 
Toen kwam het derde toneelstuk, gemaakt en 
opgevoerd door de middelste groep van 
 Thesinge. Het ging over een cruiseschip en er 
was iemand die in drugs handelde. Per ongeluk 
verwisselde de kok van het schip de drugs met 
het zout. Daarna was iedereen aan de drugs. 

Het vierde toneelstuk ging over het boeren
leven. De boer had een oogje op het schapen
hoedstertje maar of ze dat ook zo leuk vond? De 
hond van de stalknecht had een hekel aan 
 schapen en ook andersom. En de grote boze 
wolf wilde de schapen opeten. Toen kwam het 
vijfde en laatste toneelstuk dat zich afspeelde op 
 themakingof ‘Romeo en Julia’. De vriendin van 
Romeo was jaloers op Julia en in de sterfscène 
van Julia vergiftigde ze haar. Maar door een kus 
van Romeo kwam ze weer tot leven. 
Wat bijzonder was aan deze schitterende avond 
was dat er ook kinderen van de Popschool mee
deden. 

Nynke Hof

Kok betrapt met drugs tijdens de ‘cruise-act’ (foto: Andries Hof)

Voor de vrijwilliger
Op zondagmiddag 6 april was er een 
vrijwilligersborrel in dorpshuis De Leeuw te 
Garmerwolde. Hier kwamen ongeveer 20 
mensen op af. Na eerst nog vlug het podium 
op zolder te hebben gezet – na een zeer 
geslaagde toneel/ theateravond van Richt en de 
jeugd op 5 april (zie artikel hierboven) – was 
het gezellig (bij)praten over van alles en nog 
wat met een borrel en een hapje van het 
dorpshuis en de Vereniging Dorpsbelangen 
Garmerwolde. 
Een leuke geslaagde middag.

(foto: Sieb-Klaas Iwema)
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Rita van Maar

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

uitvaartspreker
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De 200e koffiemorgen!
Op donderdagmorgen 27 maart kwam 
voor de tweehonderdste keer een groepje 
 mensen bijeen in Kerkhörn te Garmerwolde 
voor een kop koffie/thee met koek en een 
gezellig praatje. De eerste vijftig keer onder 
de bezielende leiding van dominee De Vries-
Batenburg en daarna onder aanvoering van 
Winy Remerie, Hillie Ramaker, (Hetta Heeres, 
tot 2004) en Rika Boer. Wie had dat gedacht 
toen ons aller Corry in 1988 de  eerste koffie-
morgen voorzichtig startte! In die 26 jaar 
ontstond een hechte club die lief en leed met 
elkaar deelt.

Onder leiding van Hillie, als secretaresse, Rika, 
voor ons natje en droogje en onze puutholder, 
en Winy, die met haar welluidende stem een 
kwartel wakker kan krijgen, beleefden we 150 
gezellige ‘kletsenmetkoffiemorgens’. De eer
ste jaren zaten er een paar vaste onderdelen in 
die we aanhielden, zoals in november de sinter
klaasviering en in december een kersthanden
arbeidmorgen onder leiding van Rika en Trijn. 
Bij het vorderen der jaren werd het wel steeds 
moeilijker om iets te bedenken voor de koffie
morgen. Daarom zijn we ook zo blij met bij
dragen vanuit de groep zelf en dat kan van alles 
zijn. Ook spontane onderwerpen die toevallig ter 
sprake komen… 
Voor deze tweehonderdste koffiemorgen snuffel
de Winy al haar schriften door om te achterhalen 
wat er zoal ter tafel kwam in al die jaren. En dat 
bleek veel! Natuurlijk werden een aantal zaken 
vaste prik, vooral als er goed op werd  gereageerd 
vanuit de groep, andere dingen  bleven eenmalig.

Volkomen willekeurig noemen we wat onder
werpen:

  we keken veel dia’s, meest natuurfoto’s, maar 
er kwamen ook ‘buitenstaanders’ om hun 
 collectie met ons te delen. 

  er zijn ontelbaar veel verhaaltjes voorgelezen 
met een breed scala aan onderwerpen, varië
rend van de Open Monumentendag tot de 
betekenis van de feestdagen. En vele ont
roerende, grappige, beetje stoute of vrolijke 
gedichtjes.

  we hebben vele wetenswaardigheden bespro
ken over Garmerwolde, Thesinge, Groningen, 
Anloo en diverse andere plaatsen in de wereld 
die we in woord (en vaak ook in beeld) 
 bezochten, zoals Israël, Rome, Australië 
 IJsland, en Tanzania.

  we verstuurden heel veel kaartjes aan zieken, 
jubilarissen en zorgden ervoor dat onze koffie
morgengangers een verjaardagsgroet in de 
bus vonden.

  we bezochten begrafenissen en crematies 
van medegangers ‘dij oet tied kommen 
 binnen’.

  we smulden van koek en cake, gebak bij spe
ciale gelegenheden, speciale traktaties zoals 
de beroemde Nieuwjaarsrolletjes, eet morgens 
met Kerst en Pasen, zelfs een heus Joods 
Paasontbijt, waarbij we leerden over de tradi
ties.

  Winy draaide thuis quizen in elkaar met 
 makkelijke en moeilijke vragen waarbij je de 
‘ hazzentjes’ kon horen kraken, maar waar je 
ook wat van op kon steken.

  dankzij Eddy Vegter genoten we van een bij
zondere groente en fruitproeverijmorgen.

  we konden dankzij Rika kerstkaartjes uitdelen; 
en kregen bezoek van diverse dominees en 
geestelijke verzorgers die zich graag aan ons 
wilden voorstellen.

  we vierden de herfst met kastanjes en mispels 
en brandden ontelbaar veel lichtjes.

  Jaap de Vries en later ook Jetske gaven tekst 
en uitleg bij hun schilderijen en lieten ons 
 genieten van hun kunstzinnigheid.

  de heer Pelleboer verraste ons lange tijd met 
z’n rolletjes, waarin zelfgeschreven – uit het 
leven gegrepen – verhaaltjes zaten.

  Jaap Reinders vertelde vol passie over de 
boeken die indruk op hem hadden gemaakt.

Er kon smakelijk en hardop worden gelachen, 
maar ook serieuze zaken schuwden we niet.
En dan de losse gesprekken, héél véél 
 gesprekken over het weer, wetenswaardig
heden over het verengelsen van de Nederland
se taal, over oude Bijbels, de kerk en over 
 gewone alle daagse dingen die ons blijven ver
bazen en bezig houden. We hopen dat we met 
name dat laatste nog heel lang met elkaar 
 mogen blijven doen in goede gezondheid en 
harmonie.
De volgende koffiemorgen is op donderdag 24 
april; dat is alweer de laatste keer van het sei
zoen. In september beginnen we weer met volle 
moed. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Winy, Hillie en Rika

Rederijkerskamer Wester in Garmerwolde 
viert op 1 september 2014 haar 150-jarig 
 bestaan. Om dit te vieren wordt een groots 
opgezet spektakelstuk opgevoerd in de 
openlucht. Het is een avontuurlijk project van 
Rederijkerskamer Wester waarin verleden, 
heden en toekomst met elkaar verbonden 
worden, en ook de gebieden ten noorden en 
zuiden van het Eemskanaal. 

De oprichting van Rederijkerskamer Wester in 
1864 vond plaats in dezelfde periode als de aan
leg van het Eemskanaal (tussen 1866 en 1876). 
Het kanaal dat belangrijk is voor de scheepvaart 
en voor de economie van de provincie Gronin
gen, maar dat het dorp Garmerwolde destijds in 
tweeën spleet. Wester heeft nog altijd leden die 
wonen in het Heidenschap (het gebied ten 
 zuiden van het Eemskanaal). Het Theaterspek
takel wordt op 4, 5 en 6 september 2014 uit
gevoerd op het veld naast de RWZI, aan het 
Eemskanaal.

Rederijkerskamer Wester viert jubileum 
met spektakelstuk

Verbinding is het thema van het jubileumstuk; 
het verbinden van tijden, van gebieden, maar 
vooral ook van jong en oud, bewoners van 
 Garmerwolde en het Heidenschap. Het stuk 
 beschrijft de ontwikkeling van Garmerwolde 
vanaf het moment dat het besluit genomen werd 
om het Eemskanaal te graven tot de huidige tijd. 
De geschiedenis van Garmerwolde wordt rond
om een liefdesverhaal geweven, dat als rode 
draad door de tijd heen loopt. Het wordt een 
groot  visueel spektakel, met veel muzikale invul
ling, waarin een groot aantal dorpsbewoners 
een rol zullen spelen. 
Diverse verenigingen waaronder het Gemengd 
Mannenkoor, de Trekpadbloazers, de Feest
weekcommissie en De Rijdende Popschool zijn 
bij de vormgeving en uitvoering betrokken, 
evenals een groot aantal vrijwilligers uit Garmer
wolde en omgeving. 

Op 30 maart doken de bikkels Benissa Bentine en Bas Stefano als eerste in 
het steenkoude Damsterdiep (foto: Andries Hof)
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Voorjaarsvergadering Dorpsbelangen Garmerwolde
Op de Voorjaarsvergadering van de Vereni-
ging Dorpsbelangen Garmerwolde op 24 
maart jongstleden maakte voorzitter Reinier 
Buringa de leden onder andere attent op 
het feit dat Dorpsbelangen sinds kort een 
Facebook pagina heeft: www.facebook.com/
DorpsbelangenGarmerwolde. 
Aan het Fietspad+ wordt nog gewerkt: een 
aftakking van de Rijksweg naar Lewenborg 
is afgeketst; de Stadsweg is nog in behan-
deling.
Verder kwamen onder andere de volgende 
onderwerpen aan de orde:

Plaatselijke commissie dorpskerk
Het bestuur van de plaatselijke commissie wordt 
gevormd door Jan van Dijk (voorzitter), Anne 
 Benneker (secretaris), Frouwke de Vries 
(penning meester), Kees Brak, Auke Kuipers en 
 Hannie Havenga. Kort na de eeuwwisseling is 
de kerk overgenomen door de Stichting Oude 
Groninger Kerken. De Stichting doet groot 
onder houd. De gewelfschilderingen zijn niet bij
geschilderd, alleen vastgelegd; de vloer wordt 
gelegd en de banken geschilderd. Rond 12/13 
september is alles klaar en wordt het gebouw 
officieel weer in gebruik genomen. Na die tijd is 
er een speciale openstelling voor het dorp.
De PKN gemeente huurt de kerk van de plaat
selijke commissie (3x in Thesinge tegen 1x in 
Garmerwolde). De dorpskerk is van iedereen en 
die na ons komt. Naast trouwen, begraven en 
recepties is het gebouw ook heel geschikt voor 
concerten. En de fotogroep heeft er om het jaar 
een prachtige expositie. Op vrijdag 30 mei doet 
de toren dienst als stempelpost bij de Walk for 
Infinity.
Op het kerkhof zijn twee wc’s gerealiseerd; de 
torenklok loopt tamelijk op tijd. De commissie is 
aan het sparen voor een nieuwe geluidsinstal
latie. Daarvoor organiseren ze onder andere 
een boekenmarkt op Open Monumentendag. 
Ook het afscheid van dhr. Wigboldus heeft geld 
in het laadje gebracht; evenals het optreden met 
Winterliederen. 

Eemskanaaldijkpark
Bert Jan Pol praat ons namens het Waterschap 
Noorderzijlvest bij over de laatste ontwikkelingen.
Het baggeren van het Damsterdiep gebeurt in 
twee fasen. Twee weken terug zijn er 23 bomen 
gekapt om een aanlegkade voor de overslag 
van grond voor de aanleg van het depot te 
 creëren. Half april/begin mei wordt gestart met 
de uitvoering. Het depot wordt gefaseerd opge
bouwd.
Omstreeks september wordt gestart met het 
baggerwerk in het Damsterdiep van Groningen 
naar Ten Post en het vullen van het bagger
depot. Het slib wordt er met een cutterzuiger 
uitgehaald; via nabezinkcompartimenten komt 
het water terug in het Damsterdiep. Klein 
bodem vreemd materiaal gaat mee; de grove 
delen zullen snel bezinken. Op andere plaatsen 
werd gezeefd, maar het nadeel is dat de her
komst van de vondsten moeilijk is te traceren. 
(Jan van Dijk stelt voor om eventuele vondsten 

tentoon te stellen in de kerk.) De vaarroute moet 
worden hersteld. Het baggeren gebeurt daarom 
tot op de vaste bodem, niet dieper. Aangezien 
het Damsterdiep geen officieel zwemwater is, 
wordt het niet bemonsterd. Alle stukken rond de 
zuivering waar beplanting plaats zal vinden, zijn 
geploegd. De laanbeplanting komt er niet. Zowel 
de provincie als het waterschap leveren een 
bijdrage aan het fonds voor het fietspad. Verder 
is het pad over de dijk een zaak van de gemeente. 
Mail eventuele vragen of opmerkingen naar 
info@noorderzijlvest.nl of bel 050 304 8911.

Aardbevingsproblematiek
Jan Wigboldus voert het woord namens Samen
werking Mijnbouwschade. Zoals velen van u 
waarschijnlijk wel weten, heeft Jan daarvoor tien 
jaar de Vereniging Groninger Dorpen geleid. Al 
in 2006 heeft Groninger Dorpen een brief naar 
de provincie gestuurd over aardbevingen. Na de 
heftige beving in Huizinge in augustus 2012 
werd het initiatief genomen tot het vormen van 
een platform met als belangrijkste speerpunten: 
veiligheid, herstel, leefbaarheid, economie en 
communicatie/informatievoorziening.
Het gas bevindt zich in de kalkzandsteenlaag; er 
boven zit een zoutlaag. Het Groningerveld is het 
achtstnagrootste gasveld ter wereld en druk be
bouwd. De eerste gasboring in Nederland was 
tussen 1955 en 1958 aan de Lageweg tussen 
Garmerwolde en Thesinge; dus niet bij boer 
Boon in Kolham. Ze waren op zoek naar olie; er 
was reeds olie aangeboord in Schoonebeek. 
Door een blowout moest het huis van de  Familie 
van Huis nog worden ontruimd. Het gas zit op 3 
km diepte (tectonische bevingen zijn veel 
 dieper). Het is volgens Jan nauwelijks rende
rend om er stikstof voor in de plaats te brengen; 
dan ligt CO2 meer voor de hand (arbitrair). 
 Tussen de Bovenrijgerweg en de bebouwing in 
Ten Boer zit geen gas.
Gistermorgen was er tijdens een hevige donder
bui nog een aardbeving van 1.6 in Sappemeer; 
rond half twaalf is het ingeslagen bij de familie 
Zeedijk aan de Dorpsweg.
Het Groningerveld is in 2065 leeg; het wordt 
steeds moeilijker om het gas eruit te halen. Er is 
nog relatief weinig over aardbevingen bekend. 
Aan de bodemdaling in 1970 is al veel uitge
geven; tot 1993 heeft de NAM alle connecties 
met aardbevingen ontkend. 
Er is inmiddels 15 miljoen toegezegd voor schrij
nende gevallen; 65 miljoen wordt in dit gebied 
geïnvesteerd aan bv. zonnepanelen en versneld 
internet. 
Zie voor meer informatie www.namplatform.nl, 
www.provinciegroningen.nl, 
www.groningerdorpen.nl, 
www.groningerbodembeweging.nl en 
www.risicowijzer.groningen.nl.
Jan geeft tot slot nog een dringend advies: bel 
bij twijfel over veiligheid de NAM!
Jan van Dijk stelt voor de krachten te bundelen 
en als dorp gezamenlijk een schadeclaim in te 
dienen.

Plattelandspanel
Ongeveer 150 Verenigingen van Dorpsbelan
gen en 100 dorpshuizen zijn aangesloten bij de 
Vereniging Groninger Dorpen. Rudi Slager, de 
huidige voorzitter, roept op tot deelname aan het 
plattelandspanel om zodoende de meningen 
voor de dialoog met de NAM te kunnen verza
melen. Eventuele kandidaten kunnen zich mel
den via www.dialoogtafelgroningen.nl. Aan de 
Dialoogtafel met de NAM wordt in beslotenheid 
vergaderd; de volgende dag komt er een uit
gebreid bericht. 

Rondvraag
  Frouwke de Vries vraagt wat er met de beplan

ting langs de L. van der Veenstraat gebeurt,
  Tonnie Guikema is op zoek naar oude motoren, 

auto’s, bootjes, enz. voor het Rondje Nostalgie 
op zondag 25 mei. Zie www.rondjenostalgie.nl 

  Op 1 september bestaat Rederijkerskamer 
Wester 150 jaar; het is ook ongeveer 150 jaar 
geleden dat het Eemskanaal is gegraven. Op 
4, 5 en 6 september komt er een groot theater
spektakel bij het Eemskanaal. De Feestweek 
verleent ondersteuning; de komende winter is 
er een feestavond,

  Diena Tigchelaar vraagt aandacht voor de 
Stichting Groningen HartVeilig. Zij heeft als 
Lotus (lid van de Landelijke Organisatie Tot 
Uitbeelding van Slachtoffers) al meerdere 
 malen paniek geschopt ten behoeve van de 
EHBOopleiding. Op donderdag 20 februari is 
ze samen met haar man Douwe naar een voor
lichtingsbijeenkomst in Bloemhof geweest van 
de stichting Groningen HartVeilig (GHV); daar 
hoorde ook een 6minutentraining bij. Zij waren 
de enige deelnemers uit Garmerwolde. Vol
gens de lijst bij de Agrishop zijn er veel meer 
mensen in ons dorp die een (geldig?) EHBO 
diploma of BHV certificaat hebben. Bij een 
acute circulatiestilstand telt elke seconde! Het 
zou mooi zijn als meer mensen zich als burger
hulpverlener aan zouden melden. Direct na de 
reanimatiemelding via 112 krijgen alle aange
sloten mensen in de buurt een sms’je; een 
persoon krijgt de opdracht om de AED mee te 
nemen. De mensen spoeden zich naar het op
gegeven adres en starten de reanimatie. Hoe 
meer vrijwilligers, hoe meer kans dat er binnen 
zes minuten (de meest cruciale fase) hulp 
wordt geboden. Helaas duurt de aanrijtijd van 
een ambulance vaak langer. Zie voor meer in
formatie www.groningenhartveilig.nl of bel 06 
33 103 355.

Tot slot van deze overvolle agenda geeft Henk 
Vliem namens de Historische Commissie een 
korte diapresentatie met oude foto’s van 
 Garmerwolde. Helaas blijkt het voor velen te laat 
en is de zaal al half leeg. Maar niet getreurd: 
tijdens het Rondje Nostalgie op zondag 25 mei 
volgt een herkansing. Wist u bijvoorbeeld dat 
Garmerwolde vroeger vijf cafés telde? Dat de 
elektriciteit werd aangelegd in 1923 en het dok
tershuis is gebouwd in 1850?

Hillie Ramaker-Tepper
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Over een kleine maand is het al zover: het 
Rondje Nostalgie van Garmerwolde, alweer 
voor de derde keer. Op zondag 25 mei, van 
’s ochtends elf tot ’s middags een uur of vijf. Een 
anderhalf kilometer lange rondwandeling door 
het Groninger ommeland, net buiten de stad. 
Een wandeling vól nostalgie: tientallen draaior
gels, oude tractoren, vrachtwagens en auto’s. 
Of voor een andere liefhebber: oude brommers, 
motoren, boten enzovoort. Of voor weer een 
ander: een oude brandweerauto.
En voor de kinderen: een reuzenrad, een draai
molen, een ijscokar of poffertjes.
Natuurlijk is er ook ruimte gecreëerd voor een 
braderie: er komen een tiental kramen. Met voor 
elk wat wils.

Rondje Nostalgie 2014
Verder zijn er die dag nog diverse andere activi
teiten die de moeite waard zijn om bekeken te 
worden (of actief aan deel te nemen):
  er komt een demonstratie schapendrijven, 

 verzorgd door het bedrijf ‘De Scheperij’ van 
Mike van der Most,

  de Historische Commissie Garmerwolde geeft 
in dorpshuis De Leeuw een diapresentatie 
over ‘Garmerwolde Toen’ en ‘Garmerwolde 
Nu’,

  de Haakclub Garmerwolde geeft acte de 
 presence: wist u dat in Garmerwolde een club 
(jonge!) vrouwen al enige tijd fanatiek aan het 
haken en breien is? Langs de route doen zij 
‘hun ding’. Schuif gerust aan en krijg of geef 
tips.

  de Trekpadbloazers zullen u vanaf een boot op 
het Damsterdiep verrassen met hun muzikale 
kunnen,

  u kunt uw toekomst laten voorspellen door een 
heuse waarzegster,

  de Fotogroep Garmerwolde houdt in dorpshuis 
De Leeuw een exclusieve expositie.

Binnenkort krijgt u een flyer met het volledige 
programma in uw brievenbus. En als u voor die 
tijd al meer wilt weten, kijk dan even op www.
rondjenostalgie.nl.
Overigens: Heb je een oldtimer? Doe mee! Laat 
hem zien! Er is nu nog plaats! En wil je mee
helpen? Meld je even. Elk handje telt!

Henk Vliem

Even een kort verslagje over de Foto en Praat
middag die afgelopen zaterdag 22 maart is 
 gehouden in dorpshuis De Leeuw. Voor de 
zesde keer alweer, georganiseerd door de 
 Historische Commissie Garmerwolde. En het 
was opnieuw een succes mag je wel zeggen. De 
opkomst was nooit eerder zo hoog: we hadden 
een kleine dertig gasten. 
De opzet was dit jaar weer iets anders dan de 
vorige keer. We zijn begonnen met even te laten 
zien hoe gemakkelijk het is om op de ‘Beeldbank 
Groningen’ oude foto’s van Garmerwolde te vin
den. Of oude foto’s van Ten Boer of van  Thesinge 
of van…voor elk wat wils, dus. Vervolgens heb
ben we foto’s uit het album van de familie 
 Bloemendaal getoond die ons afgelopen najaar 
gestuurd waren door Irma Kasjmier (de klein
dochter van bakker Bloemendaal). Daar hadden 
we nog een paar vragen over. Gelukkig konden 
die vrijwel allemaal beantwoord worden door 
onze gasten. Een en ander kostte wel wat tijd 
want als je bijvoorbeeld een foto van het eerste 
GEOelftal uit 1949 laat zien dan krijg je bijna een 
compleet verslag van de wedstrijd die op die be
wuste dag gewonnen is (met 6  2 van Harkstede).

Garmerwolde: toen en nu

De rest van de middag is besteed aan het scan
nen van meegebrachte foto’s en natuurlijk aan 
bijpraten. Want een paar van onze gasten kwa
men van ver. En als je elkaar soms al jaren niet 

meer hebt gezien dan valt er heel wat bij te pra
ten. Al met al een zeer geslaagde middag. Daar 
was iedereen het over eens. 

Henk Vliem

‘Eventjes opletten allemaal! Wie is dit?’ (foto: Ton Bouchier)

Op zaterdag 12 april was er een klusdag bij 
dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde. 
Met ongeveer 16 mensen werd er om 10.00 
uur - na een kop koffie - begonnen met de 
verschillende werk(jes), bijvoorbeeld ramen 
lappen binnen en buiten, klinkers herleggen, 
borders aanleggen en leilindes bijknippen. 
En om 12.30 uur was er heerlijke groente-
soep, gemaakt door Magda Hof, plus brood. 
Daarna nog een paar klussen en met de 
hogedrukspuit de straat schoonspuiten. 
En zo was het zomaar 14.30 uur en waren 
veel klussen geklaard. Met het mooie weer 
was het geen straf om buiten te werken.

(foto: Sieb-Klaas Iwema)

Knippen, tikken en lappen



16

Agenda

Foto van de maand

Colofon
Eindredactie
Garmerwolde
Hillie RamakerTepper 050 541 5335
Marja Wijnandde 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 20 mei vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Het fietsseizoen is weer geopend (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; 

20.30 uur: Dartavond.
Elke zaterdag
Thesinge; 16.00 uur: Café 
Molenzicht open.
Zaterdag 26 april Koningsdag
  Garmerwolde, voetbalvelden 

v.v.GEO; 11.00 tot ongeveer 15.00 
uur; Viering van Koningsdag, met 
onder andere de traditionele 
vrijmarkt, het Oranjebuffet en het 
supergrappige spelspektakel 
‘Minute to win it’.

  Thesinge ; vanaf 9.00 uur; viering 
Koningsdag, met o.m. optocht, 
spelletjes, vrijmarkt, zeskamp. 
Programma en locaties: zie het 
oranje boekje.

  Garmerwolde, De Leeuw; 20.30 
uur; Dansen in het dorpshuis met 
livemuziek van onder andere 
Deeply Damned, Mootz en DJ 
Ard. Informatie bij Marjo Fleuren 
06 25 233 602.

Vrijdag 2 mei 
Garmerwolde, De Leeuw; vanaf 
17.00 uur Dorpsborrel, gefrituurde 
happen verkrijgbaar. 
Zaterdag 10 mei
Thesinge; 13.00 uur: Lezing over 
het houden van bijen. Opgeven 
vóór 4 mei bij mareen_b@hotmail.
com of 06 85 289 751. Zie artikel 
in deze krant.

Maandag 12 mei
  Garmerwolde; 8.30  9.30 uur: 

Chemokar op de parkeerplaats 
tegenover de Koningsheert.

  Thesinge; 9.45  10.45 uur: Chemo
kar op het Hendrik Ridderplein.

Vrijdag 16 mei
  Garmerwolde, café Jägermeister, 

19.30 uur: Kroegquiz. Entree € 2,
  Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur: 

Film ‘Paul dans sa vie’ (zie 
maartkrant). Entree € 5,. 
Reserveren bij jannahofstede@
home.nl of 050 302 2475.

Zondag 18 mei
  Thesinge, in en rond de 

Kloosterkerk; 15.00  18.00 uur; 
Franse Muziek en een Franse 
‘piquenique’. Entree volwasse
nen € 5,, kinderen € 3,, inclusief 
1 consumptie.

  Thesinge, Café De Oude School; 
’smiddags: workshop Thais 
koken. Opgeven: 06 54 604 339.

Woensdag 21 mei
Garmerwolde; 19.00 uur: Jeu de 
boules Vrouwen van Nu.
Donderdag 22 mei
Verkiezingen Europees Parlement.
Zondag 25 mei
  Garmerwolde; vanaf 11.00 uur: 

Rondje Nostalgie. Zie artikel in 
deze krant.

  Garmerwolde, Nederlands 
Hervormde kerk; 15.00 uur: 
Klavecimbelconcert Musica 
Antiqua Nova. Zie artikel in deze 
krant. 

Vrijdag 30 mei
De wandelaars van de Walk for 
Infinity passeren Thesinge en 
Garmerwolde.

Zaterdag 31 mei
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen 
oud papier.

‘De Soos’
De klaverjasavond in april heeft de 
volgende uitslag opgeleverd:
1. Henk Vliem  5061
2. Wilma Tammeling  4964
3. Ria Visser             4833
4. Gerard Klunder    4785
De volgende keer is op dinsdag 
13 mei, aanvang 20.00 uur.

Jannes Ramaker

Wist-u-dat…
•  er in de voorgaande editie werd 

vermeld dat er op het trapveldje 
aan de Molenweg kunstgras 
zou worden gelegd?

•  dit uiteraard een 1aprilgrap was 
van de redactie?

•  er best wat mensen aangaven 
in het bericht van het trapveldje 
te zijn getrapt?

•  dit tot onze spijt niet bij iedereen 
in goede aarde viel?

•  desondanks er ook mensen 
waren die de grap zeer 
geslaagd vonden?

•  er zelfs nog iemand op de 
redactievergadering langs 
kwam om dat persoonlijk te 
melden?

Stoomfluitjes
-  Te koop: in hoogte verstelbaar 

auto stoeltje, merk Römer. 
Rugleuning is verwijderbaar.  
€ 25,00.  
A. Noordhof, tel. 050 541 4472.

-  Gratis: ‘Focus’, het maandblad 
voor fotografie, vele jaargangen. 
A. Noordhof, tel. 050 541 4472.


