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Rondje Nostalgie
Zondag 25 mei 2014, Garmerwolde. 
De opval lende folder, die iedereen tot ver 
in de omtrek in de bus had gekregen, gaf 
aan dat het Rondje Nostalgie om elf uur 
begon. Om die tijd was er al heel wat volk 
aanwezig en in de loop van de dag werd het 
alsmaar drukker. De organisatie had echter 
gezorgd voor ruim voldoende parkeer
plekken en  vrijwillige verkeersregelaars die 
alles  professioneel in goede banen leidden.

Aan het begin van de route hing een bord met 
een lollig rijmpje om mensen te wijzen op het 
eigen risico waarmee het rondje kon worden 
gelopen. Het rijmpje noemde iets over een dik 
kontje… Een gewaarschuwd man telt voor twee 
zullen we maar zeggen.
Al gauw een druk bezochte waarzegster op mijn 
route. De Geweideweg was na de waarzegster 
nog relatief rustig, maar dit gat werd muzikaal 
opgevuld door het eerste draaiorgel. Er zouden 
nog heel wat draaiorgels volgen. De bocht om, 
de Grasdijkweg op, kwam een groot aantal trac
tors, Unimogs en andere voertuigen in beeld. 
Op weg daar naartoe eerst nog een voorlopig 
leeg veld waar later een demonstratie schapen 
drijven gegeven zou worden door Mike van der 
Most. Langs dit veld boxen waar ‘The Final 
Countdown’ van Europe uit schalde. Een num
mer uit 1986. Aan de andere kant van de weg 
draaiorgelmuziek. Halverwege de weg meng
den beide muziekstijlen zich. Op zijn minst een 
opvallende mix van nostalgische muziek.
De tractoren varieerden van prachtig opge
poetste exemplaren die leken alsof ze net uit de 
showroom kwamen rijden tot trekkers die zo nog 
een paar hooipakjes zouden kunnen gaan 
 persen. Hier een McCormick uit 1964, daar een 
Massey Ferguson uit 1955 en daar vlakbij een 
Eicher uit 1966. Daartussen nog allerlei merken 
uit verschillende periodes. Naast de trekkers 
ook auto’s. Wat dacht u van een Morris uit 
1940?! Ook waren de Unimogs, met hun tijdloze 
uitstraling, hier goed vertegenwoordigd.
Langs de Fledderbosweg verschillende vracht
wagens en bussen. Onder andere een vracht
wagen met drainagebuizen. Onvoorstelbaar 
hoeveel werk het geweest moet zijn om vroeger 
elk kleien buisje met de hand in te graven om je 
land droog te houden.

Werkgroep Rondje Nostalgie 2014. Boven v.l.n.r.: Henk Vliem, Aafke Kooi, Maud Onderstal, 
Jacob Arends, Tiny Riddering, Freddie Riddering en Herman Riddering. Onder v.l.n.r.: Tonny 
Guikema, Jeanette Guikema en Hilda Dikkema. Ard Agteresch ontbreekt. (foto: Katja Havenga)

Langs de Oude Rijksweg een braderie.  Misschien 
waren de verkochte producten wat minder nos
talgisch, maar het was in ieder geval een leuke 
toevoeging aan het evenement. In dorpshuis De 
Leeuw foto’s en een presentatie van de histori
sche commissie van Garmerwolde. Hopelijk is 
het Henk Vliem gelukt om te zorgen dat de 
 presentatie uit zichzelf de hele dag door bleef 
spelen. Hij bleef in elk geval in de buurt om 
eventueel de PowerPointpresentatie opnieuw te 
starten elke keer als hij afgelopen was. Soms 
wordt het leven er niet gemakkelijker op met 
moderne techniek.
Het Rondje Nostalgie was een prachtig evene
ment met bezoekers die soms zelfs helemaal uit 
Duitsland kwamen. Het was ook duidelijk een 
evenement dat niet zonder de medewerking van 
heel wat mensen mogelijk was geweest.
Aafke Kooi en Maud Onderstal vertellen meer. 
Aafke: ‘De vele vrijwilligers waren aanwezig van 
7.30 uur tot 18.00 uur; het is echt super wat zij 
allemaal hebben gedaan.’

Eerdere edities
Deze editie van het Rondje Nostalgie was al 
weer de derde. Waar de eerste editie in vier 
maanden voorbereid was, komen Maud en 
Aafke tot de conclusie dat de voorbereidingen 
nu een jaar gekost hebben. Er is dan ook veel 
veranderd in het Rondje Nostalgie. Maud: ‘ Aafke 
en ik zaten allebei in de activiteitencommissie 
van het dorpshuis. Het Rondje Nostalgie was bij 
de eerste edities een manier om geld in te zame
len voor het dorpshuis.’ Aafke vult aan dat het 
idee voor het Rondje Nostalgie ooit is ontstaan, 
omdat zij bij de familie Riddering een draaiorgel 
had zien staan met daarop een banier. Deze 
banier gaf aan dat het draaiorgel al 80 jaar in de 
familie was. ‘Ik vond dat daar iets mee moest. 
Als dat draaiorgel er niet was geweest, was er 
geen Rondje Nostalgie geweest’, aldus Aafke.
Tonny Guikema gaf in die tijd aan dat alleen 
draaiorgels niet genoeg was om mensen te trek
ken. Er moest meer bij en zo kwamen de old
timers in beeld. Bij de tweede editie werd het 
Rondje Nostalgie uitgebreid met een braderie. 
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Maud: ‘Bij de tweede editie wilden we bij de 
brade rie graag oude ambachten tonen. Dit bleek 
echter veel te duur te zijn.’ (Voor het Rondje 
Nostalgie wordt geen entree gevraagd dus alle 
kosten moeten gedekt worden door de hulp van 
vrijwilligers en sponsoren). Aafke: ‘Er waren 
meer dan twintig orgels. Normaal gesproken 
kost het een paar honderd euro om één orgel te 
huren. Bij het Rondje Nostalgie stonden ze er 
dankzij de goede contacten van de familie 
 Guikema en Riddering alle drie de keren alle
maal gratis!’
De eerste twee edities van het Rondje Nostalgie 
leverden heel veel leuke reacties op. Het werd 
echter een steeds groter evenement en daarom 
werd het Rondje Nostalgie dit jaar voor het eerst 
los van de activiteitencommissie van het dorps
huis georganiseerd.

Voorbereidingen 
Maud: ‘Dit jaar wilden we meer mensen van het 
rondje zelf erbij betrekken.’ Jacob Arends was 
een van die mensen die op de route van het 
Rondje Nostalgie woont en hij bleek een onmis
bare hulp. Eens per maand werd er vergaderd. 
Aafke: ‘De vergaderingen waren steeds bij 
 iemand anders thuis en het was altijd erg gezel
lig.’ Maud hield de notulen bij ‘zodat we het niet 
elke keer weer over dezelfde dingen zouden 
hebben.’ Een goede voorzitter is daarbij ook van 
belang om knopen door te hakken. Maud: ‘Ja, 
Aafke was een hele goede voorzitter.’ Jacob trad 
op als penningmeester en regelde de spon
soren. Uiteindelijk zijn er zoveel mensen op het 
Rondje Nostalgie afgekomen dat er zelfs poten
tiële sponsoren waren die teleurgesteld waren 
dat ze niet gesponsord hadden. Dat belooft wat 
voor een eventuele volgende editie.
Alsof dat nog niet genoeg was regelde Jacob 
ook nog van alles om het Rondje Nostalgie te 
promoten. Zo kwam er een jingle op Radio 
 Continue, een spotje op TVNoord en Jacob zelf 
is ook nog op Radio Noord geweest. Aafke: 
‘ Niemand had daar zin in, dus Jacob stelde zich
zelf beschikbaar.’ Maud is ook nog samen met 
Jacob op Radio Regio FM geweest. Maud: 
‘ Niemand van de organisatie heeft de uitzending 
gehoord, maar ik had zo’n opname nog nooit 
meegemaakt en het was toch een erg leuke 
 ervaring.’
Naast de promotie op radio en TV maakte Ard 
Agteresch de flyer en verzorgde hij de site. 
Aafke: ‘Deze flyer is in elk geval in de hele 
 gemeente Ten Boer bij iedereen door de bus 
gegooid.’ Daarnaast zijn er advertenties 

 geplaatst in verschillende regiokranten. Onge
veer anderhalve week voor het Rondje Nostal
gie is er in Garmerwolde ook nog geflyerd in 
nostalgische kledij met een draaiorgel op een 
wagen, bestuurd door Herman Riddering met 
zijn ouders ernaast. Maud: ‘We hebben heel wat 
lol gehad bovenin het dorpshuis tijdens het 
 zoeken en passen om geschikte pakjes en jur
ken te vinden.’ 
Aafke: ‘Ik heb na het Rondje Nostalgie nog een 
week lang last gehad van mijn voeten door al het 
gesjouw op de bij de outfit passende schoenen.’ 
Maud had om die reden, gezien eerdere ervarin
gen, al bij voorbaat gekozen voor haar eigen 
schoenen. 
Aafke: ‘Dankzij alle promotie was er dit jaar heel 
erg veel publiek, waaronder ook heel veel 
vreemden van buiten het dorp.’
Alleen promotie maken is natuurlijk niet genoeg. 
Het evenement zelf moet ook georganiseerd 
worden. Net als in voorgaande jaren zijn  mensen 
uit de buurt gevraagd of ze een oldtimer auto 
hadden of nog iemand kenden met een oldtimer. 
Maud: ‘Dit jaar leverde dit voor het eerst minder 
oldtimers op, omdat de belastingregels voor old
timers zijn veranderd. Veel mensen hebben hun 
oldtimer uit de belasting gehaald en mogen er 
daarom niet meer mee de openbare weg op.’ 
Oldtimer trekkers waren er wel heel veel. Dit is 
voor een belangrijk deel gerealiseerd door Hilda 
Dikkema. Aafke: ‘Zij zit zelf in de oldtimer trek
kers en auto’s en kon zodoende via haar contac
ten heel wat trekkers regelen.’ Naast trekkers 
waren er ook boten, vrachtwagens, motoren, 
Unimogs en alle commissies uit het dorp waren 
ook op een manier bij het Rondje Nostalgie 
 betrokken. Maud: ‘Nostalgisch is heel breed.’ 
Aafke: ‘Dit jaar was het volledige Unimog team 
er ook. In voorgaande jaren hadden zij al iets in 
het weekend van het Rondje Nostalgie, maar nu 
kwamen zij met zijn allen!’ De vrachtwagens die 

er langs de route stonden waren geregeld via 
Piet Vriezema uit Ten Boer. De historische 
 commissie kon bij een Rondje Nostalgie natuur
lijk ook niet ontbreken. Henk Vliem heeft bij de 
vergaderingen steeds goede input gehad en op 
de dag zelf hingen er veel historische foto’s en 
gaf Henk een presentatie. Mike van der Most 
leverde met zijn bordercollies een prachtige 
 presentatie schapendrijven, samen met zijn 
vrouw Ria, die met de microfoon in de hand 
 uitleg gaf aan het publiek.
Een opvallende verschijning aan het begin van 
het Rondje Nostalgie was de waarzegster. 
Maud: ‘Ine Hoejenbos trad op als waarzegster. 
Zij heeft mensen tot tranen toe bewogen met 
behulp van een glazen bol en een opgezette 
vogel. Op een gegeven moment kreeg zij het zo 
druk dat haar man, Kees Brak, als bodyguard op 
moest treden om de mensenmassa onder 
 controle te houden.’

De dag zelf
Aafke: ‘De dag voor het Rondje Nostalgie 
 hebben we 250 lunchpakketten gesmeerd voor 
alle vrijwilligers. Simon Spanninga was zo 
 aardig om de sleutel van zijn schuur aan ons uit 
te lenen, zodat de lunchpakketten daar in de 
koeling konden staan.’ En dan de dag zelf. 
Hoogtepunten waren er van groot tot klein en 
over sommige hoogtepunten heb je helemaal 
geen controle. Aafke: ‘Eén van de hoogtepunten 
was het weer, maar de aankomst van alle old
timers ’s ochtends vond ik echt een prachtig 
gezicht.’ Maud was zeer verrast door de komst 
van een leerlinge van haar die, hoewel ze ziek 
was, per se naar juf Maud wilde! 
Bijna alles deze dag liep gesmeerd. Maud: ‘Er 
was erg veel verkeer. Bij de vorige editie hebben 
wij zelf een spoedcursus ‘verkeer regelen’ ge
had. Dit keer waren er echte verkeersregelaars 
die het de hele dag druk hebben gehad.’ 

(foto’s: 
Andries Hof en 
Sieb-Klaas Iwema)
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Hoewel verschillende mensen in de omgeving 
land beschikbaar hadden gesteld als parkeer
ruimte, waren er zoveel bezoekers dat de 
 parkeerruimte op begon te raken. Maud: ‘Jan 
 Wigboldus heeft toen gauw wat schapen ver
weid, zodat we extra parkeerplaatsen hadden.’ 
Aafke: ‘Dit jaar waren er duizenden mensen. Het 
is moeilijk te schatten, maar vorige keer waren 
er naar schatting al 2000 mensen. Dit jaar waren 
het er nog véél meer.’ Dankzij al die bezoekers 
hebben alle verenigingen en cafés op de route 
fantastisch gedraaid. 
Ook de deelnemers die hun nostalgische ver
voermiddelen en andere zaken toonden waren 
zeer tevreden over de dag. Aafke: ‘Alle deel
nemers waren blij. Er lagen maar zes bootjes, 
maar ook de deelnemers met bootjes hebben 
het erg leuk gevonden. Het zou mij fantastisch 
lijken als we een volgende keer het hele 
 Damsterdiep vol hebben liggen! De mensen 
 waren blij en ontspannen. Het was gewoon leuk! 
Het werd ook zeer gewaardeerd door de deel
nemers dat de organisatie ook met hen af en toe 
een praatje kwam maken. De deelnemers voel
den zich zo meer bij het Rondje Nostalgie 
 betrokken.’
De muziek was erg goed geregeld deze dag. Er 
waren natuurlijk de vele draaiorgels. Aafke: 
‘Mensen zeuren wel eens over draaiorgel
muziek. Toch geeft het een ontzettend gezellig 

sfeertje. Er waren mensen uit heel Nederland en 
uit Duitsland die speciaal voor de draaiorgels 
naar Garmerwolde zijn gekomen!’ Naast de 
draaiorgels was er muzikale ondersteuning van 
de Trekpadbloazers. Maud: ‘Deze keer niet op 
een ponton in het Damsterdiep zoals de vorige 
keer, maar ze waren er wel!’

Afsluiting
Na een zeer geslaagde dag komt het opruimen. 
Maud: ‘Na afloop van het rondje lag er helemaal 
geen afval! Jacob had afvaltonnen geregeld en 
daar is goed gebruik van gemaakt. Er was 
 amper werk na afloop. De mensen waren weg 
en het was gewoon klaar! Enkel wat vlaggetjes, 
de tonnen en de borden.’ We kunnen waar
schijnlijk wel een volgende editie van het  Rondje 
Nostalgie verwachten. Aafke: ‘We moeten nog 
evalueren. Dat gaan we volgende week doen in 
combinatie met een bedankborrel voor de spon
soren en vrijwilligers, maar over een aantal jaren 
komt er vast wel een volgend Rondje.’ Maud 
voegt er lachend aan toe dat ze er nu nog even 
niet aan moet denken. Het harde werk van alle 
betrokkenen leverde op dat iedereen voor de 
derde keer verrast was door de grote hoeveel
heid bezoekers. Maud: ‘Garmerwolde staat 
weer op de kaart!’

Freek Mandema

4 oktober:
een eetlustrum
Vrienden van de eetlust!

Ook dit jaar wordt de traditie van het Lopend 
Eten in Thesinge voortgezet, en wel op zater
dagavond 4 oktober 2014. Gezien het enthou
siasme van vorig jaar rekenen wij weer op een 
grote deelname, want het Lopend Eten is 
 inmiddels een bekend en geliefd evenement in 
ons dorp. En dit jaar al voor de vijfde keer. Een 
 eetlustrum dus!
Dit sympathieke en dorpsbrede project kan 
blijkbaar rekenen op veel geestdrift onder de 
 bevolking, want opnieuw hebben dorps
genoten zich na het vorige eetfestijn al aan
gemeld voor deelname aan Lopend Eten van 
dit jaar.
De tijd gaat gelukkig snel, en daarom willen wij 
u nu al wijzen op het inschrijfformulier dat deze 
zomer huis aan huis zal worden verspreid. Dat 
zal eind augustus gebeuren, en de inlever
datum is 15 september. Dan hebben wij nog 
een paar weken de tijd om alle gegevens te 
verwerken, de koks op de hoogte te stellen van 
hun taken en alle deel nemers de laatste infor
matie te geven. 
Voor de nieuwelingen: op het inschrijfformulier 
staat in detail uitgelegd wat de bedoeling is van 
Lopend Eten en wat u moet doen om eraan 
deel te nemen.
In voorgaande jaren is op verzoek van de deel
nemers een boekje gemaakt met de recepten 
die zijn bereid. Die boekjes zijn nog steeds als 
pdf te vinden op de website www.thesinge.com 
(zoek op ‘Lopend Koken’).
De organisatie van de actie Lopend Eten wenst 
u een stralende zomer, een ontspannende 
 vakantie en tot ziens aan tafel op 4 oktober 
aanstaande. 
Noteer in uw agenda!

Christien Huizinga en Ton Heuvelmans
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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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Ubbo Emmius, tussen klei en Calvijn
Op 30 mei jongstleden kwam u in Thesinge 
en Garmerwolde ongeveer 1500 wandelaars 
tegen, bezig met de Walk 4 Infinity. Zij liepen 
de route (al of niet helemaal) vanuit Greetsiel 
naar Groningen. Waarom Greetsiel?

Terwijl in 1576 op het Groningse land de strijd 
tussen de Staatse troepen van Willem van 
Oranje en de Spaanse legers in volle hevigheid 
losbarst, begint een jongeman vanuit Rostock 
een lange voetreis naar het zuiden. De jonge
man, afkomstig uit Ostfriesland, beschrijft tij
dens deze studiereis in zijn kleine dagboek 
nauwgezet zijn ervaringen. Zo noteert deze 
Ubbo de wijn en broodprijzen in de streken die 
hij aandoet. Hij is onderweg naar Genève, waar 
Johannes Calvijn een revolutionair geloof pre
dikt, dat zowel door de kerk van Rome alsook 
door de Lutheranen wordt verketterd. Calvijn en 
de OostFriese klei zullen vanaf dat moment het 
leven van Ubbo Emmius bepalen.

In het onderwijs
Hij werd geboren in 1547 in Greetsiel als zoon 
van een Lutherse dominee. Zijn familie behoor
de tot een oud geslacht van Ostfriese eigenerfde 

boeren. Na een theologische studie in Rostock 
en Genève keerde hij terug naar zijn geboorte
grond. Hij koos hier voor het onderwijs en werd 
rector op de Latijnse school in Norden. Hier 
raakte hij in conflict met het Lutherse school
bestuur. Hij was dan wel een verlegen iemand, 
maar bepaald niet zachtmoedig en meegaand. 
Na zijn ‘ontslag’ in 1587 kreeg hij van de 
 Ostfriese graaf Johan, die overgegaan was naar 
het calvinisme, het rectoraat van de Latijnse 
school in Leer aangeboden.
Vooral in deze periode kwam Ubbo Emmius in 
aanraking met gelijkgestemde Groninger en 
Omme lander ballingen. De omgeving van  Emden 
gold in die tijd als toevluchtsoord voor vele pro
testantse Groningers, die in eigen streek door de 
katholieke Spanjaarden werden vervolgd. Zo 
bestond rond 1580 de bevolking van Emden 
(15.000 inwoners) voor bijna de helft uit Neder
landers. Vandaar dat u nog veel Nederlandse 
namen in deze streek tegenkomt. In  Emden ont
moette Ubbo Emmius Menso Alting, het ‘gezicht’ 
van de Groninger reformatie. En toen ging het 
snel. Op voorspraak van Alting werd de 47jarige 
Ubbo Emmius benoemd tot rector van de enige 
Latijnse school in de stad Groningen.

De Thesinger vrijwilligers in vol ornaat, klaar 
om de wandelaars te ontvangen 
(foto: Joost van den Berg)

Een universiteit
In 1594 was Emmius als rector van de Latijnse 
school zeer voortvarend van start gegaan met 
het reorganiseren van het onderwijs. De school, 
die bekende leraren aantrok, maakte een nieu
we bloeiperiode door. Maar men wilde meer. De 
veelbelovende jonge mannen trokken namelijk 
na het doorlopen van de Latijnse school weg om 
aan de universiteiten van Leiden of Franeker te 
gaan studeren. Na jaren van overleg besloten 
Stad en Ommelanden in 1614 tot het oprichten 
van een eigen universiteit. En, nogal logisch, 
werd Ubbo Emmius benoemd tot de eerste 
 rector. Op 9 december 1625 overleed hij in 
 Groningen op 78jarige leeftijd. Toch is de roem 
van Emmius nooit getaand, bij elk lustrum van 
de RUG wordt zijn naam nog genoemd. En aan 
beide zijden van wat nu de grens is tussen 
 Ostfriesland en Groningen siert menig straat of 
 lyceum zijn naam. Niet onaardig toch voor een 
verlegen man uit Greetsiel.

Jakob van der Woude

400 jaar RUG

Een kaart
een bloem
een zoen
 
Ze kunnen zoveel voor je doen
en geven je kracht om door te gaan
 
Dit gedicht drukt onze gevoelens van 
dank uit voor het medeleven en de steun 
die wij mochten ontvangen na het 
overlijden van mijn man en onze vader 
Auke G. Kuipers.
 
Rika Kuipers en de kinderen

Vrijwilligers Martinikerk
Altijd al benieuwd geweest naar de diepere 
 geheimen van de Martinikerk in stad? En kent u 
die mooie kerk ook alleen maar van uit de verte? 
Daar kan vanaf volgend jaar verandering in 
 komen.
Elk jaar, ruwweg van Pasen tot Sint Maarten, is 
de Martinikerk open voor bezoekers. Er is in die 
tijd veel belangstelling voor een bezoekje,  vooral 
als het schitterende Schnitgerorgel wordt 
 bespeeld. De openstelling van de kerk is moge
lijk door de inzet van tientallen vrijwilligers die  
de balie bemannen en / of rondleidingen verzor
gen in de kerk en over de gewelven. Let wel: niet 

op de Martinitoren; kerk en toren zijn sinds 
 Napoleon afzonderlijke gebouwen.
Door de toegenomen publieke belangstelling en 
de vergrijzing onder de vrijwilligers, is er een 
tekort ontstaan aan baliemedewerkers en rond
leiders. Als u belangstelling hebt voor dit vrijwil
ligerswerk, of er gewoon eens meer over wilt 
weten, neem dan gerust contact met mij op. 
Telefoon 050 302 2001, email ton.heuv@ziggo.
nl, of gewoon thuis op G.N. Schutterlaan 29 in 
Thesinge.

Ton Heuvelmans
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Aan de Molenweg in Thesinge, in de tuin 
van Jacob en Ina van Zanten staat een heel 
bijzonder schuurtje: van binnen een knus 
 huisje vol met zogeheten devotionalia, 
katho  lieke snuisterijen zoals beelden, drie
luikjes en prenten. Soms staat er een uit
nodigend bordje in de tuin: ‘Kom gerust 
verder kijken’ want Jacob is best trots op 
zijn verzameling en wil er honderduit over 
vertellen: zijn  verhaal over de verhalen 
erachter.

‘De verhalen rond de spullen die ik koop of krijg 
vind ik eigenlijk nog wel het mooiste van ver
zamelen’, vertelt Jacob. ‘Hoe een vrouw, nadat 
ze een leven lang tegen de antieke kast van de 
familie aan heeft moeten kijken, er nu eindelijk 
eens vanaf wil. Of de weduwnaar die telkens 
volschoot wanneer hij het Jezusbeeld zag waar 
zijn vrouw elke avond voor knielde en bad, en 
daarom besloot het te verkopen.’

Geloof
Jacobs grootste ergernis in dit aardse leven is wel 
wanneer mensen elkaar veroordelen (of  erger) op 
grond van hun geloof. ‘Daar komt alleen maar 
steeds weer ruzie en oorlog van’, weet Jacob. 
‘En je geloof is toch iets dat je krijgt door waar je 
geboren bent, je opvoeding zeg maar, daar kan 
niemand wat aan doen. Er is volgens hem geen 
verkeerd of enig en echt geloof: ‘moslims of hin
does zijn net zo goed als christenen.’ We voeren 
off the record een korte discussie over het ver
schijnsel religie en Jacob vermoedt ook wel dat 
de mensen over een paar eeuwen van de religie 
af zijn. Dat er dan ook geen God meer is, daar 
wil Jacob nog niet aan want hij gelooft en gaat 
ook naar de kerk. Hij zegt tevreden: ‘Gelukkig 
zijn daar, bij de PKN, de aloude verschillen aan 

Beeldenstorm in Thesinge
het vervagen, je weet vaak niet of iemand her
vormd of gereformeerd was.’ We zijn het eens 
dat religie vooral een stelsel van normen en 
waarden is, maar Jacob ziet dus liever dat men 
daar wat flexibeler mee omgaat en de ander ook 
het licht (diens eigen ideeën) in de ogen gunt.
De katholieke kerk stond sinds de reformatie 
natuurlijk veel verder van de protestanten af dan 
hun onderlinge takken nu van elkaar staan, 
maar dat vindt Jacob dus geen enkel probleem, 
sterker: hij raakte vanaf zijn twaalfde gaande
weg gefascineerd door de pracht en praal en de 
romantische en feestelijke sfeer bij de ‘papen’: 
mooie jurken, fraaie beelden en schilderijen 
alom, uitbundigheid en vaak feest na afloop. Dat 
miste hij best in zijn eigen kerk – geen gesneden 
beelden daar! Was dat niet een reden om naar 
de concurrent te gaan? Jacob, stellig: ‘Nee hoor, 
zo heel veel verschil is er nou ook weer niet, 
maar ik kon er wel van genieten. In de kinder
bijbel stonden dan nog wel wat plaatjes, maar 
als je een boek leest bouw je toch een beeld op 
in je hoofd, hoe het er allemaal uitziet wat je 
leest, en in die katholieke prenten gaan die oude 
verhalen echt leven.’
De klik kwam toen hij voor het eerst op bezoek 
was bij kennissen in Egmond, die hun hele huis 
vol hadden staan met heiligenbeelden en aanver
wante prenten. ‘Net een museum’, aldus  Jacob, 
‘maar ik voelde me er ook meteen heel erg thuis, 
veilig en warm; het gaf me een enorme rust.’

Verzamelen
Eerder had hij al wat Boeddha en hindoebeeld
jes, een joodse kandelaar en wat katholieke 
dingen – Jacob: ‘Hoeveel geloven zijn er wel 
niet? Daar verbaasde ik me over!’ – maar na de 
‘openbaring’ in Egmond begon hij op het internet 
actief te zoeken naar katholieke devotionalia.

Ik vraag of hij een echt fanatieke verzamelaar is: 
‘Nee hoor, ik streef geen volledigheid of specia
lisatie na, ik kies gewoon uit wat ik mooi vind. 
Dat geldt ook voor de serviezen en oude klokken 
die ik op Marktplaats koop – en af en toe weer 
verkoop om iets mooiers te kopen. En het moet, 
ook financieel, niet te gek worden. Die klokken, 
dat begon toen ik eens in Siddeburen bij een 
klokkenhandelaar belandde. Wat een leuke 
 wereld, en wat fascinerend om die man met 
 simpele trucjes een klok weer aan de praat te 
zien krijgen! En op internetsites met oude spul
letjes kwam ik ook die oude serviezen tegen. De 
overeenkomst tussen deze drie verzamelingen 
is in ieder geval ouderwetsheid, of nostalgie zo 
je wilt: dat knusse trekt ons wel aan, en Ina is 
ook een beetje besmet geraakt, ze koestert nu 
een koekblik uit haar jeugd...’

t Hoes oet!
Dat brengt ons op het huisje: van binnen hele
maal ouderwets ingericht, compleet met een 
bedstede. ‘Ja’, grinnikt Jacob, ‘Ina werd een 
beetje flauw van al die troep in de kamer en dus 
hebben we dit schuurtje laten bouwen en ben ik 
hierheen uitgeweken.’
Wie Man Bijt Hond kijkt weet dat ze daar een 
poos het ‘schurisme’ behandelden: mannen die 
(al dan niet gedwongen door hun vrouw) een 
fors gedeelte van hun vrije tijd doorbrachten in 
hun schuurtje om daar een hobby te beoefenen, 
van drinken tot knutselen. Schuurmannen. Maar 
Jacob zit er ook zomaar of leest er een boek of 
de krant, om te ontspannen van een drukke 
werkdag. Hij is uitvoerder bij een hoveniers
bedrijf en coördineert daar de klussen. ‘Als ik 
dan hier tussen de beelden en prenten zit kom 
ik weer heerlijk tot rust, even helemaal niks aan 
m’n kop.’ Maar ook samen met de rest van het 
gezin – Ina, dochter Jamie en zoons Leon en 
Bennie – wordt er wel eens een avondje door
gebracht met een glaasje wijn of fris. Er staat 
zelfs een tafel met glaasjes en drankjes.
De tien klokken (ze slaan allemaal!) en de mooiste 
serviezen worden vooralsnog in huis gedoogd.
Jacob beaamt: ‘Verzamelen kan ook een ziekte 
worden: laatst was ik bij een stel in jogging
kleren, die zaten op twee stoelen en verder 
stond de hele kamer, nee het hele huis helemaal 
tjokvol met serviezen!’ En ook dat is weer zo’n 
verhaal waar Jacob het onder andere om doet: 
de geschiedenis achter het object, en achter de 
mensen die het wegdoen.

Veelzijdig man
Jacob van Zanten is, zoals al bleek, een veel
zijdig man met een filosofische inslag. Naast zijn 
drukke werk en de verzamelhobby bezoekt hij 
ook nog eens vrijwel elke thuiswedstrijd van FC 
Groningen en onderhoudt hij, opgeleid hovenier, 
met plezier zijn eigen tuin en het naastgelegen 
plantsoentje tot in de puntjes. En is hij al twaalf 
jaar actief lid van toneelvereniging W.W.K.
Mensen die de beeldenstorm in zijn tuinhuisje 
willen bekijken zijn van harte welkom, Jacob 
vertelt ze graag de verhalen achter de voorwer
pen. En wie op dit gebied nog wat op zolder 
heeft staan en kwijt wil: hij ontfermt zich er met 
liefde over.

Jan Ceulen‘Schuurman’ Jacob is wies met zien hoeske (foto’s: Mareen Becking)
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Vrijdag 13 juni vertrokken we met dertien 
 Thesin gers per auto naar Kardinge, waar de bus 
genomen werd naar het station. Hier stapten we 
op de rondvaartboot ‘De Golden Raand’ voor 
een tochtje door de stadsgrachten. Het was 
mooi weer en velen zaten dan ook op het achter
dek.
We werden voorzien van koffie of thee met een 
lekker gebakje. Vanaf het water kijk je heel 
 anders tegen de gebouwen aan. Vooral de oude 
pak huizen van vroeger zijn prachtig. Via een 
bandje kregen we tekst en uitleg. De slecht 
onder houden, vieze woonboten aan de walkant 
verpestten het uitzicht. Dat is gewoon een aan
fluiting. Ik heb ergens gelezen dat de gemeente 
hier iets aan wil doen. 
Na een uur varen werden we weer afgezet bij 
het station en ging het met de bus terug naar 
Kardinge. Ondertussen hadden we afgesproken 
om in restaurant Astoria in Haren een hapje te 

Uitstapje Noaberstee

Rondvaart op ‘De Golden Raand’ (foto: Janna Hofstede)

Op zondag 15 juni was er voor fietsend Garmer
wolde een tocht van ongeveer 35 km uitgezet. 
Zo’n twintig mensen maakten er gebruik van. 
Het was gelukkig droog weer, met een fris wind
je. De tocht ging via de Stadsweg, het Ten 
Boerster bos en Woltersum naar natuurgebied 
Hoeksmeer, waar we bij molen ‘De Meervogel’ 
een drinkpauze hadden. Weer op de fiets rich
ting Garrelsweer en door Lellens en Thesinge. 
Na veel natuurschoon en met veel humor 
 kwamen we weer bij dorpshuis De Leeuw, waar 
men na de inspanning eventueel kon genieten 
van een drankje en de bestelde pizza (bijvoor
beeld Pizza Damsterdiep, Quattro Formaggi of 
All’uovo), gemaakt door de familie Stefano.
Alles werd omlijst door ‘Con la Musica di Tre 
Olive’ (Muziek van de Drie olijven). Zowel de 
vrijwilligers die bedienden als de gasten hadden 
een glimlach op het gezicht bij het zien van al het 
lekkers.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Lekker gefietst en heerlijk gegeten

Fietsend Garmerwolde bijna weer thuis… (foto: Sieb-Klaas Iwema)

eten. Het was een gezellige middag en voldaan 
gingen we naar huis terug.
Ondanks dat het vrijdag de dertiende was, ver
liep het gelukkig zonder ongelukken.

Zoiets is voor herhaling vatbaar. Janna, bedankt 
dat je dit allemaal geregeld hebt.

Roelie Dijkema

Caesar de papegaai (een blauwgele ara) kan zo te zien goed opschieten 
met herdershond Rex. Caesar (3 jaar) kan waarschijnlijk nog lang mee, 
want exemplaren van deze soort kunnen 45 jaar oud worden. Hij is 
‘geknipt’ omdat hij al een paar keer weg is gevlogen naar Beijum. Daar 
had hij zo’n honger dat hij een poging deed om een broodje pindakaas 
van iemand op te eten. Thuis vindt hij dat ook erg lekker. Hij is onafschei-
delijk van zijn ‘baasje’ Clara Schipper uit Garmerwolde en gaat overal 
mee naar toe. (foto en tekst: Cees Leurs)
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Rita van Maar

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

uitvaartspreker



9

Zonnig slotweekend vv GEO
Vrijdagavond 13 juni werd op het sport
complex van voetbalvereniging GEO in 
 Garmerwolde door 39 paren gestreden om 
de ouderkindpenaltybokaal. Koos van de 
Belt leidde de activiteit heel professioneel 
met geluidstechnische ondersteuning van 
Reini Boer en Peter Huizinga.

Pupillen en junioren schoten drie maal op doel 
tegen drie verschillende keepers waarna de 
 vader of moeder van dit kind het ook drie maal 
mocht proberen. Op doel stonden afwisselend 
Joost Hamming (keeper van GEO1) en Bas 
 Stefano en Danny Bennink (keepers van GEO
C1). Rondom het doel werd er flink aangemoe
digd door een grote hoeveelheid publiek. Bij de 
pupillen werd gewonnen door Luc en Eric 
 Braspenning en bij de junioren door Maureen en 
Klaasjan Bats. De wisseltrofee werd ingeleverd 
door Sara en Theo van der Molen en Sam en 
Ellen Bijsterveld die er een jaar lang van hebben 
genoten. In het clubhuis is een groot scherm 
geplaatst waar in bioscoopopstelling genoten 
werd van de geweldige wedstrijd Nederland
Spanje. 51!!!, wat een feest!

Vroeg begin
Op zaterdagochtend wordt door velen al vroeg 
een heerlijk ontbijtje genuttigd in het clubhuis 
waarna om 9.30 uur de officiële opening van het 
nieuwe kunstgrasveld plaats vindt. In zijn toe
spraak zegt voorzitter Wim Benneker dat na een 

lange bloeiperiode van de vereniging, met in alle 
elftallen genoeg spelers, het nu nodig is om 
samen werking te zoeken met clubs in de om
geving. Er is met de vv Omlandia uit Ten Boer al 
een overeenkomst gesloten om de B en C
jeugd samen te voegen. Er wordt nu nagedacht 
over de invulling van trainingen op beide loca
ties. Met het realiseren van het kunstgrasveld 
heeft GEO het grote voordeel dat de trainingen 
altijd door kunnen gaan. Ook wedstrijden van 
F en Eteams kunnen altijd gespeeld worden. 
We blijven actief om kinderen in onze dorpen en 
ook uit de omgeving enthousiast te maken voor 
het voetbal en voor onze vereniging.
De gemeente Ten Boer en de overheid beslisten 
in overleg met de andere sportclubs in de 
 gemeente dat het kunstgrasveld van GEO prio
riteit kreeg. Het veld werd gelegd door de firma 
 Bouma Sport&Groen in opdracht van de 
 gemeente Ten Boer. Het hek is geplaatst door 
de firma van Aken en hiervoor heeft GEO zelf de 
opdracht gegeven.
‘We zijn er heel trots op dat alle werkzaamheden 
vóór deze dag afgerond zijn. Vrijwilligers heb
ben dagenlang de firma’s Ritsema en Nico 
Groothoff geholpen bij het bestraten.’ Wim 
 Benneker noemt deze mensen het Team 
Arends: ‘Onder de bevlogen leiding van Jacob 
Arends hebben vele leden waaronder Jans 
Harms, Bert Harms, Johan Mollema, Jannes ter 
Veld, GeertJan Arends, Martin Ypey, Siebolt 
Dijkema en spelers van GEO 4 en GEO 1 kans 

gezien om in tien dagen tijd de bestrating te leg
gen’ aldus een tevreden voorzitter. Hij geeft het 
woord aan burgemeester André van de Nadort 
die zijn waardering uitspreekt voor het resultaat 
van positief overleg tussen de gemeente en de 
sportverenigingen binnen de gemeente Ten 
Boer. Voor de inzet van de vereniging en de zelf
werkzaamheid heeft ook hij lovende woorden. 

Het kunstgras op!
Na de mooie woorden opent Jans Harms het 
hek en rennen kinderen het veld op waar vanuit 
de verste hoek ballen het veld op zijn geschoten. 
Iedereen mag ervaren hoe vlak de ondergrond 
is en hoe lekker ‘t veert vanwege de rubber 
 korreltjes die tussen de kunststof grassprieten 
liggen. Het laatste onderdeel van de opening is 
de penalty die Joris Bezema, jongste speler van 
F2, neemt en waarbij hij burgemeester André 
van de Nadort passeert. 
Hierna worden door C, E en Fpupillen onder
ling wedstrijden gespeeld waar een sponsor
actie aan is verbonden. De kinderen hebben zelf 
sponsoren gezocht die een bedrag per wedstrijd 
hebben ingelegd.
‘s Middags is er het 7 7 toernooi waar twaalf 
ploegen aan deelnemen. Op vier velden wordt 
dankzij de strakke organisatie van Matthijs 
 Welling een toernooi gespeeld, waarbij in poule 
A de Masterberen winnen en in poule B Rode 
Ster uit Selwerd.
Na de prijsuitreiking genieten voetballers en pu
bliek in het zonnetje van de gezellige nazit. 

Truus Top

Een gezellige drukte bij vv GEO (foto: Sieb Klaas Iwema) De eerste jeugdwedstrijd op kunstgras (foto: Joost van den Berg)

In onze serie Grappen Over 
Kunstgras: 
het zal wel even wennen zijn 
dat kunstgras gemaaid noch 
 gesproeid hoeft te worden... 
(foto: Andries Hof)
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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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Het Treffertje
De redactie van uw G&T heeft haar licht eens 
opgestoken bij Het Treffertje in Thesinge en 
Iris de Glee, die in het bestuur van de jeugd
soos actief is, bezocht . Zij en haar broer 
Danny, Tom en Rik de Vries, Ian Dijkslag, 
 Peter van der Veen en Michael Ritsema vor
men het bestuur van Het Treffertje.

Iris: ‘Met de hoofdondersteuning van Kim 
 Ensing, jeugd en jongerenwerker in de ge
meente Ten Boer, vormt het bestuur van Het 
Treffertje een topteam. Iedereen zet zich heel 
erg voor elkaar in en helpt elkaar waar nodig. 
We bedenken en plannen samen de activiteiten 
die voor de jeugd door het jaar heen georgani
seerd worden. Om de activiteiten te promoten, 
gooien we flyers in de brievenbussen bij de 
schoolgaande kinderen. Ook is de flyer en ver
dere informatie, zoals bijvoorbeeld foto’s, te vin
den op de Facebooksite van ‘Het Treffertje’. 
Vandaar ook dat heel veel aanwonenden van 
het trapveld de informatie over de heropening 
hebben gemist. Zij hebben geen thuiswonende 
kinderen en krijgen de flyer dus niet in de bus. 
Wel hingen er posters op de bekende plekken in 
Thesinge en ook bij de Agrishop waar de mees
te Thesingers vaak komen.’ 

Organisatietalent
Iris is wel gewend om voor een groep iets te 
organiseren want zij zit op de opleiding Sport & 
Beweging van het Alfa College en gaat haar 
derde leerjaar in. Een student heeft het tegen
woordig behoorlijk druk. Iris werkt naast haar 
opleiding gemiddeld tien uur per week in de Agri
shop. Tot haar zestiende heeft ze gevoetbald bij 
GEO en maakte toen de keuze om een bijbaan 
te nemen.

Iris de Glee (foto: Jan Ceulen)

Trots meldt zij: ‘Met het mooie trapveld heeft Het 
Treffertje een doel bereikt waar veel energie van 
de Thesinger dorpsjeugd in is gestoken.’
Voor de basisschoolkinderen worden er ook ac
tiviteiten gepland. Er is al vaak een filmavond 
geweest en ook disco voor de jongere kinderen. 
‘Ik heb dit zelf niet gehad toen ik op de basis
school zat’, vervolgt Iris. ‘En volgens mij is het 
hartstikke leuk als je met je vriendjes en vrien
dinnetjes in het eigen dorp een leuke activiteit 
hebt! Voor de oudere jeugd worden er goeie 
films uitgezocht en wordt er ook apart een disco
feest georganiseerd. Nu is het bijna zomerstop 
en gaan we als afsluiting op 17 juni met een 
grote groep jeugd naar Harkstede om te water
skiën. Dat was de vorige keren een groot suc
ces. Het trapveld wordt door veel kinderen ge
bruikt en ook de basisschool heeft er gebruik 
van gemaakt voor de gymles. Verder zit er bij het 
mooie zomerweer van de laatste tijd regelmatig 
een groep gezellig te chillen rond het pannaveld. 
Gelukkig wordt de boel netjes achtergelaten 
 zodat het prettig en veilig is voor iedereen. Het 
enige nadeel voor de voetballers is dat de ballen 
die naast het veld komen lek geprikt worden 
door de prikbosjes die razendsnel doorgroeien. 
Hier moet het bestuur nu als eerste actie op 
onder nemen.’
We denken dat deze actieve en betrokken jon
geren dat laatste ook nog wel voor elkaar gaan 
krijgen!

Truus Top

Eind mei werd het vernieuwde trapveld aan 
de Molenweg feestelijk geopend. Daaraan 
vooraf is er met man en macht gewerkt om 
tot een prachtig resultaat te komen. Het her
openingsfeestje was op 24 mei en werd finan
cieel mogelijk gemaakt door Dorps belangen.

Het balletje is gaan rollen toen jongeren van 
jeugdsoos ‘Het Treffertje’ vorig jaar besloten de 
burgemeester een brief te schrijven over de 
slechte staat van het trapveld. Naast het op
knappen van het schoolplein voor de basis
schooljeugd zou het veld indertijd namelijk 
 verbeterd worden voor de 12plus jongeren. Het 
schoolplein is toen compleet vernieuwd maar de 
opknapbeurt van het trapveld stelde weinig voor. 
Er was wat gesnoeid en er waren bankjes 
 geplaatst, maar het voetbalveld was nog altijd 
hobbelig, regenwater bleef er in plassen staan, 
prikkelbosjes werden de ballen fataal en een 
goal stond scheef. Kortom, nog altijd onaantrek
kelijk voor de jeugd. 

Geen geld
Over financiële middelen om het veld te verbe
teren beschikte de Gemeente Ten Boer niet. 
Maar de gemeente was wel bereid om eigen 
initiatieven van de Thesinger inwoners waar mo
gelijk te ondersteunen. In samenwerking met 
onder getekende zijn de jongeren en een aantal 
vaders vervolgens aan de slag gegaan om een 
plan te maken om op eigen kracht het veld te 
creëren dat ze wensten.

Vernieuwd trapveld Thesinge heropend
Met dank aan Pieter Kranenburg van de  gemeente 
is de kwaliteit van het grasveld flink verbeterd 
door het meermaals te rollen en te vertidrainen. 
Ook heeft Pieter ervoor gezorgd dat er door zijn 
mannen rigoureus gesnoeid is t.a.v. de doornen 
in de begroeiing om het veld. Daarnaast heeft 
Pieter tweedehands ballenvangers op de kop 
weten te tikken en laten plaatsen en eveneens 
stoeptegels en zand geleverd voor het gloed
nieuwe pannaveld. VV GEO heeft hiervoor twee 
kleine goals gedoneerd. Thesinger Geerle van 
der Veen heeft een compleet plan geschreven 
en getekend hoe een pannaveld, compleet met 
boarding, eruit moest komen te zien. Vervolgens 
hebben de jongeren en een aantal vaders, onder 
enthousiaste en vakkundige leiding van Geerle, 
het verharde veld met drie meter verlengd en 
omheind door middel van een bouwwerk van 
houten planken en ijzeren hekken.

Toch feest
De middag voor de heropening hebben de jon
geren zelf, samen met de jongerenwerker, ge
bodsborden gemaakt waarop staat hoe men 
zich op het veld dient te gedragen. ‘Zuinig op de 
spullen’ en ‘respect voor elkaar’ staan daarin 
centraal. De borden zijn op de openingsavond 
door de jongeren aan de ballenvangers bij de 
ingang van het veld bevestigd. Na luid applaus 
voor de inzet van iedereen scoorde de burge
meester het eerste doelpunt op het pannaveld. 
Daarmee was het veld officieel heropend. Er 
volgde een beregezellig feestje met muziek, 
pannatoernooi, voetbaltoernooi, marshmallows 
roosteren, hapjes en drankjes. Georganiseerd 
door de jongeren van Het Treffertje, gefinan
cierd door de Vereniging Dorpsbelangen in 
 Thesinge. Waarvoor dank! 

Kim Ensing
Jeugd- en jongerenwerker in Ten Boer

Meer dan een jaar is er hard gewerkt in de kerk 
van Garmerwolde. De eeuwenoude gewelfschil
deringen zijn schoongemaakt en geconser
veerd. De muren, de vloeren, de banken, alles 
is onder handen genomen. In september wordt 
de kerk weer officieel in gebruik genomen.
Bij zo’n mooie kerk hoort ook een goede geluids
installatie. Die gaan we dan ook aanschaffen. Om 
die te bekostigen houden we zaterdag 13 septem
ber een boekenmarkt bij de toren van de kerk. 

Boekenmarkt in Garmerwolde
Daarvoor vragen we boeken in goede staat, niet 
al te oud en liever geen encyclopedieën. Kortom: 
boeken die u zelf ook zou willen kopen.Heeft u 
zulke boeken voor ons? U kunt ze  na afspraak 
 brengen, maar we kunnen ze ook bij u ophalen. 
Contactpersonen: Anne Benneker, 050 542 
0729, Jan van Dijk 050 542 2635, Frouwke de 
Vries 050 541 6394. Mailen kan ook: kerkvang
armerwolde@gmail.com.

Plaatselijke Commissie Garmerwolde
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Agenda

Foto van de maand

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge

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: € 16,50 p.j.
Bij autom. incasso: € 13,50 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 15 juli vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16

Zondag 29 juni
start gezamenlijke zomerdiensten
cluster Geref. PKN Stedum, 
Kloosterkerk Ten Boer en Geref. 
PKN Ten Post
10.00 uur Kloosterkerk Ten Boer
ds. Pieterman uit Niekerk

Zondag 6 juli
gezamenlijke zomerdienst
10.00 uur Geref. PKN kerk 
Ten Post
ds. V.d. Burg uit Harderwijk
Zondag 13 juli
gezamenlijke zomerdienst
9.30 uur in Thesinge
pw. mw. Werkman uit Groningen

Open tuinendag 21 juni: op de fiets langs de bloemen
(foto: Mareen Becking)

Elke zaterdag
Thesinge; vanaf 16.00 uur: Café 
Molenzicht open.
Thesinge; 17.00  22.00 uur: Café 
De Oude School open.
Zaterdag 28 juni
Thesinge; vanaf 9.00 uur: ophalen 
oud papier.
Maandag 30 juni
Ten Boer, Buurhoes; 20.00 uur: 
Seniorenconcert door muziek
vereniging Volharding. De toegang 
is gratis.
Zaterdag 26 juli
Thesinge; vanaf 9.00 uur: ophalen 
oud papier.
Woensdag 30 juli
Garmerwolde; 19.00 uur: Jeu de 
boules bij de Vrouwen van Nu.
Donderdag 31 juli
ANBO dagtocht naar Hindeloopen 
(met o.a. een opstapplaats in 
Garmerwolde). Kosten € 50 p.p. 
Info: Hillie Ramaker, tel. 050 541 
5335.

Stoomfluitje

‘De Soos’
De klaverjasavond in juni heeft de 
volgende uitslag opgeleverd:
1. Detta van der Molen 5142
2. Jan van der Molen 5133
3. Bert Buringa 5021
4. Jannes Ramaker 4732

De volgende keer is op dinsdag 9 
september, aanvang 20.00 uur.

Zondag 20 juli
gezamenlijke zomerdienst
9.30 uur Geref. PKN kerk Stedum
ds. Dijk uit Appingedam
Zondag 27 juli
gezamenlijke zomerdienst
11.00 uur Kloosterkerk Ten Boer
dhr. Smit uit Westeremden

Te koop of te huur: 100 m2 grond aan de Singel in Thesinge met 
daarop gelegen een hele grote houten schuur mét parkeergelegenheid. 
Gebruik elektriciteit in overleg. Mooie locatie met alle privacy. 
Prijs n.o.t.k. Mail naar: stefankleintjes@gmail.com. 


