
1

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

GARMER & THESINGER
EXPRESS

40e jaargang - juli 2014

Een eigen plek
Richt Bouma verhuisde dit voorjaar met 
haar twee katten Séamus en Spritz naar De 
Dijk 15 in Thesinge. Ze is erg blij met haar 
nieuwe optrekje.

Niet echt nieuw
Eigenlijk is Richt niet een echte nieuwe inwoner. 
Veel mensen in Thesinge en Garmerwolde ken-
nen haar van de toneellessen aan kinderen in 
beide dorpen, maar ook van het liften. Regelma-
tig zag je haar al liftend lopen door Garmerwolde 
en veel mensen namen haar mee. 
Ze woonde in een woongroep op de boerderij 
van de familie Van den Bergh. ‘Ik wilde eigenlijk 
al jaren verhuizen. Ik wilde wat meer op mezelf 
wonen. Ik zocht iets leuks want waar ik woonde 
was het ook heel leuk.’ Toen ze hoorde dat het 
huis aan De Dijk vrijkwam, ging ze kijken en nam 
contact op met de verhuurders. Richt vond het 
huis meteen fantastisch en Aly Pepping en Ton 
Ensing (de eigenaars) gunden Richt het huis 
omdat ze al zoveel binding had met beide dor-
pen. ‘Het leuke van het wonen in beide dorpen 
is dat je onder de rook van Groningen zit en dat 
je toch in een echte dorpsgemeenschap 
woont.’ 

Niet bij de pakken neer
De toneellessen en de voorstellingen die ze 
geeft in Garmerwolde en Thesinge zijn echt een 
anker voor haar geworden. Daar wil ze ook niet 
mee stoppen. Ze begon ermee na haar studie 
orthopedagogiek en omdat ze al veel ervaring 
op het gebied van toneel had leek het haar leuk 
om les te geven. Door de ervaring die ze op-
bouwde met die toneelgroepen kreeg ze een 
baan als theater en -musical docent bij het Kun-
stencentrum in Assen. Daar ontwikkelde ze met 
docenten uit verschillende creatieve disciplines 
projecten die prachtig aansloten bij de lessen op 
basisscholen, bijvoorbeeld lessen begrijpend 
lezen en sociaal-emotionele veiligheid. Helaas: 
door alle bezuinigingen in de kunstensector is 
Richt, en met haar veel collega’s, haar vaste 
baan kwijt geraakt. Komend jaar zal ze alleen 
nog als freelancer ingezet worden bij bepaalde 
projecten. 
Toen Richt vorig jaar hoorde dat ze haar baan 
zou kwijt raken, zat ze niet bij de pakken neer. 
Het eerste wat ze deed was zich aanmelden 

voor een nieuwe studie die ze deze zomer net 
heeft afgerond. En, wel gehoopt niet verwacht, 
begint ze volgend jaar met een nieuwe baan.

Humanistisch Vormingsonderwijs
Richt deed de studie ‘Leerkracht Humanistisch 
Vormingsonderwijs’ in Utrecht. ‘Humanistisch 
vormingsonderwijs gaat over wie je bent, hoe je 
met anderen omgaat en om de morele keuzes 
die je maakt. Wat je van dingen vindt en wat bij 
je past. Daar zit ook een opbouw in. Als je niet 
weet wie jezelf bent, weet je ook niet waarom je 
bepaalde keuzes maakt. HVO gaat over thema’s 
als pesten, verliefdheid, gamen; alles wat kinde-
ren bezig houdt. Je sluit in je lessen aan bij de 
behoeften van de groep en je kunt zelf je lessen 
ontwikkelen.’ En dat is precies iets voor Richt. 
Ze kan met haar ervaring, verhalen en toneel 
alle creativiteit in dit vak kwijt. Het vak wordt op 
basisscholen gegeven en het werken met kinde-
ren in die leeftijd vindt ze het leukst. Het is ook 
een levensbeschouwelijk vak en dat heeft altijd 
haar belangstelling gehad.
Voordat ze begon met de opleiding hoorde ze 
dat er in onze regio een overschot was aan leer-

krachten HVO, maar ze was zo gemotiveerd dat 
ze toch doorzette. Net toen ze haar diploma 
kreeg werd ze gebeld of ze zin had om in augus-
tus les te gaan geven op basisscholen in Veen-
dam, Wildervank, Siddeburen en Zandeweer. 
En natuurlijk zei ze ‘ja’!

De rust keert terug
Tenminste dat hoopt Richt. Het was een onge-
looflijk hectisch jaar. Vaak kwam ze om half één 
’s nachts thuis van de studie in Utrecht om dan 
de volgende ochtend iets op te bouwen voor een 
kleuterproject, dat dan tussen de middag weer 
afgebroken moest worden, om daarna snel door 
te reizen naar haar stageschool in verband met 
de opleiding. Net op tijd kwam ze in Thesinge 
om toneelles te geven. En vertelt ze: ‘Naast 
deze drukte kwam ook nog de stress en ellende 
omdat je weet dat jij en al je collega’s ontslagen 
worden.’ 
Als uitlaatklep had ze haar wekelijkse repetities 
met de enige volwassenenband van de Rijden-
de Popschool en daarnaast een keer per week 
lekker dansen (rock-‘n-roll) in de stad. Het afge-
lopen jaar is ze weinig thuis geweest. Nu in haar 

Richt Bouma met haar katers Séamus en Spritz (foto: Joost van den Berg)
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nieuwe huis hoopt ze meer thuis te zijn. ‘Het voelt als een vakantiehuisje 
omdat het zo’n fijn huis is, waar alles in zit en waarin ik me helemaal kan 
ontspannen en tot mezelf kan komen.’ Ze heeft een bad in huis en zegt: 
‘Als je een bad in huis hebt, dan moet je daar ook in.’ Dus de rust keert 
weer in huize Bouma. Tenminste, zolang als het duurt, want ze heeft ook 
alweer nieuwe plannen.. 

Irene Plaatsman

Met planten, stekjes, vaasjes, kleurige hangers en allerlei geknut-
selde voorwerpen erop staat de oude melkkar van Piet Heidema 
weer op Smidshoek in Thesinge. Waar in het verleden de melk-
bussen aan de weg werden gezet voor de melkrijder staan nu de 
spullen van Ina van Zanten. 

Samen met haar zus Ria is Ina bezig om geld in te zamelen voor de 
stichting Compassion. Ria uit Wildervank heeft al zes jaar een sponsor-
kind in Kenia. Zij heeft regelmatig contact met dit meisje dat nu 14 jaar is. 
Ze schrijven elkaar brieven en sturen foto’s mee. De stichting organiseert 
ook sponsorreizen zodat de kinderen kennis kunnen maken met hun 
sponsorouder. Toen Ria vertelde van haar plan om naar Kenia te gaan riep 
Ina spontaan dat ze wel mee wilde. Nu vertrekken ze samen op 15 oktober 
naar Kenia. In de hoofdstad Nairobi bezoeken zij scholen en een project 
in een sloppenwijk. Daarna reist de groep van zo’n vijftien personen door 
de binnenlanden naar Meru en op een centrale plek is ergens een ont-
moeting met de kinderen. Ook gaan de sponsorouders een dag mee-
draaien in een Keniaans gezin. Ze helpen bij eten koken, wassen en alle 
mogelijke huishoudelijke klussen. Met het geld dat Ina en haar zus inza-
melen willen ze bij de plaatselijke middenstand benodigdheden kopen 
voor deze gezinnen. Zo komt het geld ook echt op de plaats terecht waar 
het voor is bedoeld. Ergens in het programma staat vanuit Meru een sa-
fari gepland. Dat lijkt Ina ook geweldig om te ervaren. 

Knutselen
Op de kerstmarkt in ‘de Oude School’ is de start geweest van Ina’s ver-
koopactie. Samen met Rudy Noordenbos ontstond het idee voor een 
kerstmarkt in de gymzaal. Ina verkocht heel veel zelfgemaakte kaarten, 
olielampjes, stickers, dennenappels en hangers die ze van conservenblik-
ken maakt. Door haar opleiding tot bloembindster heeft ze verstand van 
de materialen en daarbij komt haar creatieve geest. Van kofffiemelkflesjes 
van voetbalvereniging GEO maakt zij grappige vaasjes met lint en riet en 
ander decoratief materiaal. Voor dit doel doet ze een greep uit allerlei af-
val: kleine wijnflesjes, blikken, potten, oude tijdschriften. Samen met een 
groepje vrouwen is er een knutselclubje ontstaan waarvoor ze een keer 
per maand voor verschillende doelen bij elkaar komen om ideeën op te 

Te koop:Thesinger sarcofaagjes

Melkkar op Smidshoek

doen en nieuwe dingen uit te proberen. In de stad stond Ina met een 
kraam op ‘Jouw Kleine Markt’, waar particulieren hun waar gedurende een 
week kunnen verkopen. Een kraam huren kost 20 euro en Ina heeft er flink 
verkocht zodat de kosten er dik uit zijn. Voor Pasen stond ze in Bedum op 
een markt en daarna nog een keer op de waddenmarkt in Pieterburen.

Welkom!
De stichting Compassion helpt ruim 1,4 miljoen kinderen in 26 ontwikke-
lingslanden en in Nederland sponsoren ruim 27 duizend mensen één of 
meerdere kinderen. Het werk wordt gedaan door lokale kerken zodat het 
geld voor medische zorg, onderwijs en voeding ook ter plekke terecht 
komt. Onder het afdak bij de voordeur wil Ina een hoekje inrichten voor 
haar spullen en ze speelt met de gedachte om daarboven een bordje met 
‘De Laatbloeier’ erop te hangen. Van deze spullen zal regelmatig een 
selectie naar Smidshoek verhuizen om nog wat meer op te vallen. Tegen 
alle lezers wil Ina zeggen: ‘Schroom niet en kom gerust langs om even te 
kijken in mijn winkeltje voor een cadeautje. Ik pak het ook altijd heel leuk 
voor je in!’ 

Truus Top

In de G&T Express van april dit jaar 
werd er al over bericht: de Thesin-
ger sarcofaagjes. De koekjes wa-
ren voor het eerst te koop op vrijdag 
30 mei tijdens de Walk for Infinity. 
Sindsdien wordt er met enige regel-
maat een kleine hoeveelheid koek-
jes door bakkerij Klaes Hoekstra uit 
Bedum gebakken, zodat er altijd 
een vers aanbod is. Ze zijn voor 
€3,95 te koop bij bakkerij Hoekstra, 
de Agrishop en in de Kloosterkerk 
die nu elke dag open staat voor be-
zoek. Dus aarzel niet als u wat lek-
kers bij de koffie wenst of wanneer 
u even op visite gaat en een kleinig-
heidje mee wilt nemen: koop een 
zakje Thesinger sarcofaagjes. Ze 
zijn overheerlijk. U steunt daarmee 
het sarcofaagproject en het werk 
van Stichting Oude Groninger Ker-
ken. Kijk voor meer informatie over 
de sarcogaafdeksels op
www.thesinge.com/historie.

Ina bij haar kar met zelfgemaakte spulletjes (foto: Mareen Becking)

(foto en tekst Pluc Plaatsman)
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Wat een rondje fietsen moest worden, werd een half rondje … 

Nieuwe bewoners Garmerwolde

Marcel,Laura,Nadia en hond Naru
(foto: Mareen Becking)

Vincent bij de VW kever uit zijn mooie collectie
(foto: Mareen Becking)

Dorpsweg 24
Hond Nasu (Fins voor biggetje) had al eens een 
rondje Garmerwolde gelopen, samen met zijn 
baas Marcel Kok. Marcel vond het toen al een 
leuk dorp. Vriendin Laura Koops viel vooral voor 
het huis. Ze woonden antikraak aan de Ooster-
hamrikkade in Groningen. Omdat antikraak altijd 
tijdelijk is en het huis verslechterde, gingen ze op 
zoek naar een eigen woning. Net toen ze die ge-
vonden hadden, kwam ook het bericht dat ze de 
woning in Groningen moesten verlaten. Dat was 
dus een goede timing. 
Samen met de hond en dochter Nadia van bijna 
een jaar oud wonen ze vanaf mei dit jaar in het 
huis aan de Dorpsweg 24, vanaf de straat nog net 
zichtbaar, want het is gebouwd achter de num-
mers 18 en 26. En dat tot grote tevredenheid: het 
huis geeft een vakantiegevoel, met de ruimte, het 
uitzicht op de landerijen, het buitenleven. 
Laura rijdt vier dagen in de week naar Ter Apel 
waar zij werkt bij de IND als hoor- en beslismede-
werker. De reisafstand bevalt wat minder, maar 
het werk erg goed. Ondanks de lange dagen doet 
ze het werk met veel plezier, door het contact met 
verschillende mensen, het werken met taal en de 
variatie in het werk. Weliswaar heeft ze ooit mu-
ziekwetenschappen gestudeerd, maar uiteinde-
lijk is ze dus bij de IND terechtgekomen. De mu-
ziekinteresse komt nog terug in haar 
bestuursfunctie bij Het Viadukt, een oefenruimte-
complex voor ‘elke muzikant die meer lawaai 
maakt dan de buren fijn vinden’ in Groningen. 
Bovendien speelt ze verdienstelijk gitaar, hoewel 
dat momenteel wat op een laag pitje staat. 
Marcel, sinds jaar en dag Wokkel genoemd, 
houdt zich ook bezig met muziek en zit in de me-
talscene. Momenteel zingt, of, zoals hij zelf zegt, 
schreeuwt hij in de band Indifferent Sun, een 
postpunk metalband. Ook is hij actief bij poppo-
dium Vera. Dit doet hij naast zijn werk als kunste-
naar (in 1998 is hij afgestudeerd aan Minerva). 
Hij schildert met name landschappen op groot 

formaat in neo-expressionistische stijl. Op zijn 
site www.wokkel.nl is zijn werk te bekijken. On-
langs zijn er twee werken van hem door het 
Drents Museum aangekocht. Naast regelmatig 
exposities in Nederland had hij onlangs een korte 
expositie in Berlijn. Hier kon hij helaas niet bij 
aanwezig zijn, omdat die expositie net samenviel 
met de verhuizing naar Garmerwolde. Laura, 
Marcel en Nadia zullen nog wel even in Garmer-
wolde blijven wonen, want: ‘Garmerwolde is 
naast Berlijn de mooiste plek op aarde.’

Rijksweg 15
Ook Vincent, in een ver verleden afkomstig uit 
Noord-Holland, is vanuit de antikraak in Garmer-
wolde komen wonen, of eigenlijk net buiten Gar-
merwolde aan de Rijksweg, op de plek waar tot 
een paar jaar geleden Joop Noordhof zijn motor-
zaak had. Vincent heeft de laatste vijf jaar in de 
Groningse wijk Helpman gewoond. Met de we-
tenschap dat daar ooit een einde aan zou komen, 
is hij op zoek gegaan naar onderdak voor zijn elf 
Volkswagenbusjes T2 (bouwjaren tussen 1967 
en 1979), een VW kever, drie VW Polo’s, een VW 
Karmann Ghia en een VW Passat (die nu nog her 
en der verspreid staan in het noorden van het 
land) met zo mogelijk ook nog voor zichzelf een 
passend onderkomen. Dat vond hij op het terrein 
van Noordhof. De onderhandelingen en met 
name de financiering kostte daarna nog de no-
dige tijd, want het perceel was niet bepaald door-
snee en de bank had daardoor enige moeite met 
de waardebepaling. Maar uiteindelijk kon eind 
februari de koop toch doorgaan en is hij er eind 
mei, na het eerste opknapwerk, komen wonen. 
De VW’s zullen volgen zodra de voormalige 
showroom daarvoor geschikt is gemaakt. Vincent 
is goed in het sleutelen en opknappen van zijn 
oldtimers, en hij wordt ook steeds wat beter in het 
opknappen van zijn huis, waar hij aardig druk 
mee is en de komende tijd ook nog zal zijn.
Daarnaast is hij ook nog vier dagen per week in 

Assen aan het werk als verkeerskundige. Hij 
houdt zich inmiddels zo’n tien jaar bezig met ver-
keersveiligheid en wegwerkzaamheden. 
Weliswaar is de Rijksweg bij tijd en wijle vrij druk, 
maar hoort hij voldoende vogels, heeft hij achter 
het huis zicht op de zonsondergang bij Thesinge 
en zelfs het uitzicht op de RWZI heeft nog enige 
charme. Het eerste rondje in de buurt heeft hij al 
gelopen, te weten het rondje Nostalgie, waar hij 
op af is gegaan nadat er verschillende oldtimers 
zijn huis voorbij reden. En mocht je ooit nog je 
VW T2 bus in originele staat willen brengen, lees 
dan zijn boek VW Transporter and microbus Spe-
cification Guide 1967 - 1979, geschreven in 2005 
in het Engels samen met een Duitse busliefheb-
ber.

Simone  Tjakkes

en eindigde in het ziekenhuis.

Op maandag 26 mei om 10.15 uur naar de kap-
ster, daarna nog even een eindje fietsen langs 
het Eemskanaal. Het was prachtig weer en er 
voeren grote schepen in het Eemskanaal. Dat 
trok mijn aandacht en bij het ingaan van de 
bocht naar de sluis ging ik onderuit. Daar lag ik 
en mijn fiets een paar meter verder. Er kwam 
een meisje aan dat vroeg: ‘Kan ik u helpen?’ Ik 
zei: ‘Even bijkomen en dan ga ik weer verder.’ 
Maar dat ging niet, ik kon niet omhoog komen. 
Het meisje was verder gegaan en tot mijn verba-
zing lag mijn mobiel thuis op tafel. Daar lag ik en 
niemand te zien tot na ongeveer 40 minuten een 
mijnheer vanaf Ruischerbrug mij zag liggen, met 
gelukkig een mobiel bij zich. Het thuisfront ge-
beld en gevraagd om hulp om mij daar weg te 
halen. Hulp kwam, maar ik kon niet in de auto 
komen. 112 gebeld om een ambulance en ik 
werd afgevoerd naar het Martini Ziekenhuis. 

Foto’s gemaakt en wat ik al dacht: ‘Heup be-
schadigd, kop kapot plus de kom. U wordt van-
avond nog geopereerd.’ En om ongeveer 19.00 
uur lag ik op de operatietafel.

Nu na zeven weken revalidatie gaat het weer de 
goede kant op. Ik wil die mijnheer uit Groningen 
bedanken dat hij bij mij gebleven is tot dat ik in 
de ambulance lag. Helaas heb ik geen adres of 
telefoonnummer van hem.
Alles werd geregeld: het bezorgen van de post 
en de G&T Express. Het gras wordt gemaaid, de 
tuin geschoffeld, de heg plus coniferen worden 
geknipt, boodschappen gedaan ... En dan al die 
kaarten (zelfs uit Noorwegen en Terschelling), 
bloemen, telefoontjes en fruit.
Beste mensen, ik wil iedereen (ook namens mijn 
vrouw) heel hartelijk bedanken!

Kees Wierenga
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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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Nieuwe bewoners
Thesinge

Pronte Pracht: ontdekkingstocht in je eigen omgeving

Molenweg 9
Sinds begin mei wonen Jan Willem en Naomi 
Wormmeester, allebei 25 jaar oud, in Thesinge 
aan de Molenweg op nummer 9. Zij kwamen uit 
de stad, uit de wijk Vinkhuizen. Ze zochten al een 
poosje naar een huis in de omgeving van de stad 
en dit werd bij toeval Thesinge. Een voorwaarde 
was een grote schuur vanwege hun gezamenlijke 
hobby: motorrijden. De beide motoren moeten 
onderdak kunnen. Dat er zo’n leuke tuin achter 
het huis zit is mooi meegenomen. Het uitzicht is 
er heerlijk ruim en ze zitten er vrij. Jan Willem en 
Naomi komen ook van het platteland. Hij is opge-
groeid in Warffum en zij (van oorsprong uit Zuid-
Holland) in Ens in de Noordoostpolder. Binnens-
huis hebben ze de hele woning moeten verven. 
‘De kleuren die op deuren, kozijnen, wanden en 
de trap zaten waren nogal extreem en wij houden 
van een basis met wit en grijs. We hebben eigen-
lijk alles opnieuw geschuurd en geverfd’. En dat 
alles naast een vol weekprogramma.
Jan Willem is sinds een jaar gymnastiekleraar op 
een middelbare school in Beilen en rijdt elke dag 
op de motor heen en weer. Hij heeft geen andere 
keus want ze hebben geen auto. Jan Willem is 
wel een oude Land Rover aan het restaureren 
maar die kan voorlopig nog niet de weg op. Na-

omi heeft de opleiding Sport&Bewegen gedaan 
en geeft door de hele stad Groningen elke dag 
een paar uur gymnastieklessen aan kinderen. 
Daarnaast werkt zij twee ochtenden per week 
voor de Thuiszorg in Groningen. Deze combinatie 
bevalt haar heel goed. Vanuit Thesinge kan ze op 
de fiets naar haar werk maar als ze wat sneller 
moet dan pakt ze de motor. Beiden zijn actief lid 
van de Survival Vereniging Groningen. Bij het 
sportpark Zernike trainen zij in deze snel populair 

geworden tak van sport. Het is een combinatie 
van lange afstand hardlopen over onverharde 
paden en door slootjes afgewisseld met allerlei 
hindernissen zoals klimtouwen, klauterpalen, net-
ten, balken enzovoort. Het komt vooral aan op 
techniek, snelheid en kracht. Door het hele land 
nemen ze deel aan wedstrijden. Momenteel ge-
nieten ze van de zomervakantie in Thesinge.
 

Truus Top

Jan Willem en Naomi Wormmeester (foto: Mareen Becking)

Op zaterdagmiddag 16 augustus 2014 organise-
ren de Agrarische Natuurvereniging ‘Ons Belang’ 
en de historische werkgroepen uit Thesinge en 
Garmerwolde ‘Pronte Pracht’, een ontdekkings-
tocht langs natuur en cultuurhistorie. Deze tocht 
leidt u langs boerderijen en historische panden in 
uw eigen omgeving. Agrariërs vertellen er over 
hun natuurbeheer en monumentbeheerders laten 
u de geschiedenis van het gebied zien. 
U kunt zelf kiezen waar u een kijkje wilt nemen en 
hoe lang u wilt blijven. Echt iets voor een leuke 
fietstocht met uw (klein)kinderen op een zonnige 
zaterdagmiddag. En mocht het weer tegenzitten: 
de tocht is ook met de auto te doen. 

Rondsnuffelen
Tussen 13.00 en 16.00 uur zetten dertien boerde-
rijen en monumenten hun deuren open. Deze 
ontdekkingstocht geeft een kijkje in de geschiede-
nis van het gebied en biedt de gelegenheid om 
ook eens op een boerderij rond te snuffelen. Je 
kunt kalfjes knuffelen (en koeien, als je dat tenmin-
ste durft). Of een echte imker horen vertellen over 
de belangrijke taak van bijen. Of klim in een pol-
dermolen om die te horen kraken en de wieken te 
zien draaien. Verder zijn diverse oude kerken die 
dag toegankelijk. U kunt genieten van een bran-
dend vuur in de smidse of proeven van diverse 
lekkere puddingen in de voormalige melkfabriek.

Meer informatie
Op verschillende plekken is koffie, thee en meer 
verkrijgbaar. Aan het bezoeken van de boerderij-
en en monumenten zijn geen kosten verbonden. 
Een plattegrond en de lijst met deelnemende be-
drijven en monumenten is zaterdag 16 augustus 
op papier verkrijgbaar bij de Agrishop in Garmer-
wolde. Digitaal zijn de gegevens te vinden op 
www.garmerwolde.net en
www.dorpsbelangengarmerwolde.nl
De deelnemende bedrijven en monumenten ste-
ken ter herkenning op 16 augustus de vlag uit.

De werkgroep
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www.reindervanderveen.nl
info@reindervanderveen.nl
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Meer bloemen, insecten en vogels in onze 
bermen   Agrarische Natuurvereniging Ons Belang wil zich er wel voor inzetten.

U hebt het vast gemerkt: de wegbermen werden 
dit jaar beduidend later gemaaid. De een zal het 
rommeliger hebben gevonden, de ander heeft 
met vreugde kunnen zien, hoe er veel meer 
kruiden dan gedacht in onze bermen groeien 
en bloeien. Het late maaien langs enkele fiets-
paden, waaronder de Stadsweg, is op verzoek 
van Ons Belang gedaan. De gemeente wil van 
driemaal per jaar maaien naar twee maal. Bij erg 
groeizaam weer blijft er vanuit de gemeente de 
mogelijkheid om drie maal per jaar te maaien. 
Hoe langer je het maaien kunt uitstellen hoe be-
ter. Werd meestal ergens begin mei gemaaid, 
nu werd er midden juni gemaaid. Het nieuwe 
beleid is vanuit financiële nood geboren, maar 
lijkt vanuit het streven naar een wat rijkere na-
tuur in onze woonomgeving geen verkeerde 
stap. 

Ecologisch wegbermbeheer
Agrarische natuurvereniging Ons Belang heeft zich 
begin dit jaar met een mooi rapport sterk gemaakt 
voor een (meer) ecologisch wegbermenbeheer in 
de gemeente. Ook Dorpsbelangen Thesinge heeft 
zich in het verleden in overleg met B&W uitgespro-
ken voor het vergroten van de leefbaarheid rond het 
dorp door het bermbeheer meer te richten op bloei-
ende planten en insecten. Men constateerde dat na 
de eerste maaibeurt van de graslanden, vaak al in 
de eerste helft van mei, direct ook de bermen en 
taluds gemaaid werden. Juist in de tijd dat veel 
weide- en watervogels nestelen of kleine jongen 
hebben verdween vrijwel alle dekking en insecten-
voedsel op grote schaal.

Complex
Ecologisch wegbermbeheer kan vrij complex zijn, 
maar gaat bijna altijd om de volgende zaken:
- uitgesteld maaien (voor insecten en vogels na 21 
juni) of eventueel gefaseerd maaien: eerst de ene 
kant van de weg en later, wanneer die kant weer wat 
is bijgegroeid de andere kant. Zo blijft het insecten-
bestand gehandhaafd voor de insectenetende vo-
gels. Goede bermen kunnen ook bijdragen aan een 
grotere populatie insecten als zweefvliegen, lieve-
heersbeestjes en sluipwespen die luizen bestrijden 
in cultuurgewassen als granen. De tweede en laat-
ste maaibeurt moet vervolgens vrij vroeg plaatsvin-
den, bijvoorbeeld begin oktober, zodat de bermen 
met voldoende lengte de winter in gaan en dekking 
kunnen geven aan de fauna,
- maaien in plaats van klepelen,
- het maaisel enige tijd laten liggen, het liefst ver-
hooien, waardoor de insecten langzaamaan kun-
nen vertrekken (bijvoorbeeld naar de overkant van 
de weg)en de zaden kunnen vallen,

- afvoeren van het maaisel; hierdoor wordt voorko-
men dat het gemaaide gewas gaat rotten en mine-
raliseren in de berm of het talud. Wanneer het ge-
klepelde gewas blijft liggen vormt het extra voeding 
voor met name grassen. Die gaan dan weer uitbun-
dig groeien. Door het afvoeren wordt na enige jaren 
de vegetatie minder massaal en wordt het beheer 
makkelijker. De plantendiversiteit neemt daardoor 
ook toe. Op rijke bermen, zoals veelal in onze ge-
meente, vergt dit een lange adem. Pas na vijf tot 
acht jaar is een duidelijk effect van verschraling te 
verwachten.

De Stadsweg als pilot
Een gedachte was om de Stadsweg als pilot voor 
(meer) ecologisch bermbeheer te bestemmen. 
Hoewel het beheer nog bepaald niet ecologisch te 
noemen is, zagen we dit voorjaar door het uitge-
stelde maaien wel een aantal ecologische resulta-
ten: een flink aantal grassoorten kon in bloei en in 
zaad schieten; de pastinaak die hier anders pas in 
augustus bloeide doet dat nu begin juni; massaal 
bloeiden er de veldlathyrus, kleine klaver, natuurlijk 
ook de witte en rode klaver en op meer beschutte 
plekken over honderden meters het havikskruid. U 
zegt dit misschien niet zo veel, maar juist in mei en 
juni komt het insectenleven op gang en hebben veel 
akker- en weidevogels hun nesten en jongen. Op 
de schapenzuring kon je regelmatig de mooie put-
tertjes de zaden zien eten; en op de Stadsweg foe-
rageerden voortdurend kieviten. 
Het gewas vlak langs het fietspad kan echter ook te 
hoog worden; in dat geval zag de gemeente er de 
mogelijkheid om alleen het deel langs het fietspad 
te maaien en later de rest van de Stadsweg. Uitein-
delijk heeft de gemeente er voor gekozen om het 
maaien geheel uit te stellen tot half juni. Rond die 
tijd waren er over de Stadsweg twaalf klachten bin-
nengekomen. Het uitgestelde maaien zal zeker Iets 
meer ‘overlast’ hebben veroorzaakt in de vorm van 
soms een natte broekspijp en een wat smaller 
ogend fietspad.

We zijn er nog (lang) niet.
De gemeente wil de uitvoering van het ecologisch 
beheer wel aan anderen, zoals Ons Belang, over-
laten, maar voor dat beheer wil of kan ze geen bud-
get vrij maken. Uitgangspunt van de gemeente in 
het overleg is de bermen en taluds van fietspaden 
zodanig te beheren dat deze veilig zijn, er weinig 
overlast plaatsvindt in de vorm van natte broekspij-
pen en te veel overhangende grote planten en dat 
het beheer goedkoop gedaan kan worden. Het 
maaien van de bermen en afvoeren van het maai-
sel kost een factor drie á vier meer dan het huidige 
klepelbeheer. De meerkosten komen niet alleen 

voort uit het opladen van het maaisel, maar ook het 
afzetten ervan bijvoorbeeld naar een vergistingin-
stallatie. Ons Belang wil hier en daar het beheer wel 
overnemen, maar wil en kan niet zonder meer voor 
de meerkosten opdraaien. Alleen voor de Stads-
weg tussen het Kardinger Maar en het dorp Ten 
Boer, zo’n 4,5 kilometer, is een extra bedrag van 
enkele duizenden euro’s per jaar nodig. Het komt er 
op neer, dat gezocht wordt naar mogelijkheden om 
het maaisel te verwerken in de vorm van 
hooi(pakken) die dan ook nog iemand kan gebrui-
ken. Veehouders zijn huiverig voor het materiaal 
omdat het via uitwerpselen van honden het voor 
koeien funeste neospora-virus kan bevatten. Voor 
paarden lijkt dit risico minimaal tot afwezig. Wel zal 
de hoeveelheid zwerfvuil in de bermen tot een mini-
mum beperkt moeten worden. 

Bezorgdheid
Sommige boeren zijn bezorgd dat ecologische ber-
men hen schade oplevert, omdat zaden van onge-
wenste kruiden over kunnen waaien in de weilan-
den. Wellicht is de overlast in de akkerbouw het 
grootst omdat daar het land telkens braak wordt 
gelegd en zaden van ongewenste kruiden er ge-
makkelijk kunnen kiemen. Voor dicht begroeide 
weilanden lijkt de zorg weinig grond te hebben. Het 
is zeker niet de bedoeling dat in de bermen bijvoor-
beeld distels gaan woekeren. In een dichte kruiden-
bedekking is die kans niet erg groot. Voor meer in-
formatie: herbertkoekkoek@planet.nl, tel. 06 46 
017 235.

Herbert Koekkoek 
namens de werkgroep Ecologisch Bermbeheer 

Ons Belang

Ook een aantal later bloeiende grassen zijn dit 
jaar in het zaad geschoten (foto Herbert Koe-
koek)
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Openluchtspektakel
Wester

Het bankje

De Til heeft een nieuwe
vlaggenmast en een schoolvlag!

De bijenvanger

Het openluchtspektakelstuk van Rederijkerska-
mer Wester begint gestaag vorm te krijgen. Op 6 
juli werd de eerste doorloop gehouden en werden 
de contouren van het decor neergezet. Het Ge-
mengd Mannenkoor, spelers van de toneelvereni-
ging en figuranten konden vast een beetje wennen 
aan het enorme speelveld waar ze straks op moe-
ten acteren. Het is moeilijk voor te stellen dat op 
dit veld straks een groot decor gemaakt wordt 
waar spectaculaire dingen gaan gebeuren… Er 
moet nog veel water door het Eemskanaal, maar 
het wordt een bijzondere ervaring voor het publiek! 
Op 4, 5 en 6 september wordt het stuk opgevoerd 
op het veld naast de RWZI, tegen de dijk. Het 150-
jarig bestaan van de Rederijkerskamer wordt op 
gepaste wijze gevierd met een ambitieus project, 
waarin heden en verleden elkaar ontmoeten:

Moeilijk voor te stellen maar op dit veld gaan spectaculaire dingen gebeuren (foto: Sabine Hoes)

Jorrit van der Veen hijst zijn ontworpen vlag 
(foto: Myla Uitham)

Menno Oosterhoff is bijen aan het vangen 
(foto: Fanny Groothoff)

Nou, hè, hè even pauzeren meneer. Ik schatte 
hem voor in de 50, Rooms katholiek en weduw-
naar. Wat dacht u er vanavond van? Of kijkt u 
niet? Ja, en nee, antwoordde ik. Ik kijk zo af en 
toe, maar niet de hele wedstrijd. Ik hoor het wel 
als er een doelpunt valt voor Oranje. Weet u waar 
ik wel naar kijk en vooral luister? Nee, ik heb geen 
idee. Dat is naar de volksliederen. Alleen jammer 
dan, dat de tekst niet vertaald wordt. Dat gebeurt 
namelijk wel op de Duitse tv, ja in het Duits uiter-
aard. O, ja? Maar ik kijk niet naar Duitsland. O, 
nee? Als de Duitsers spelen dan mogen ze alleen 
het derde couplet meezingen. O, ja? Ja! En toen 
dacht ik, nu vraagt hij natuurlijk: ‘Waarom alleen 
het derde couplet’? Maar nee, hij vroeg wat ik 
vond van al die tatoeages? Ja, dat hoort blijkbaar 
bij voetballers. Dat zie je eigenlijk verder nergens. 
Ik kan mij niet voorstellen, zei hij, dat de hockey-
ers dat ook hebben. Misschien hebben ze dat op 
plaatsen die voor ons niet zichtbaar zijn, ant-
woordde ik. U zit hier wel vaker, dacht ik. Ja en 

meestal bij zonnig weer. Ja, ik ken u van vorig 
jaar, toen fietste ik met mijn vrouw hier door dit 
mooie dorp. Ach, uw vrouw. En die is er niet meer, 
vermoed ik. Nee, in maart is ze plotseling overle-
den. Het was een mooie uitvaart en de pastoor 
sprak mooie woorden. Maar ja, als dat alles ach-
ter de rug is dan ben je weer alleen en mis je haar. 
Dus u bent Rooms katholiek, dat meende ik al te 
zien, uw trouwringen draagt u links. Ja, dat heb-
ben we, was het korte antwoord. Misschien stelde 
hij de vraag, hoe ik aan deze wijsheid kwam. Ik 
zou het antwoord wel weten. Nee, hij ging huis-
waarts. Ik heb nog ruim een uur en dan begint de 
wedstrijd. Dag meneer. Dag meneer en kop d’r 
veur hè. Wat zegt u? Het ga u goed en sterkte 
verder. 

Vijf jaren had ze hier gewoond. Ze waren (hij en 
zij) aan het fietsen vanuit het Boeskooldörp. En 
toen waren ze bij de boerderij langs gekomen, 
waar zij gewoond had. Dat was enkele jaren ge-
leden afgebrand. Maar zo vertelde ze, dat was in 
de jaren ‘20 ook al gebeurd. Haar moeder was de 
zuster van de familie, die na hen op de boerderij 

Twee ouders hebben het initiatief genomen om 
de school te voorzien van een nieuwe vlaggen-
mast met een echte schoolvlag! Desiree Luiken 
en Renske Santing organiseerden een spon-
sorloop waar alle kinderen van De Til aan mee 
mochten doen. De kinderen renden zoveel mo-
gelijk rondjes om geld op te halen. Van de op-
brengst kon de vlaggenmast aangeschaft wor-
den. Daarnaast organiseerden ze een wedstrijd 
wie de mooiste schoolvlag zou ontwerpen. Jor-
rit van der Veen ontwierp de nieuwe schoolvlag. 
Een vlag vol kleur en met de naam van de 
school er op. De vlag is tijdens het zomerfeest 
op donderdag 26 juni in de mast gehesen. Al-
lemaal heel hartelijk bedankt voor de nieuwe 
mast en de prachtige vlag! 

Joyce Mollema - Apotheker

Het rustige Garmerwolde gaat turbulente tijden 
meemaken als besloten wordt tot de aanleg van 
het Eemskanaal. Daarna zal het nooit meer het-
zelfde zijn. Het dorp wordt doorsneden door een 
brede waterweg en de verlokkingen van de stad 
komen dichterbij. De brug die gebouwd wordt 
om de delen met elkaar te verbinden, wordt in 

de oorlog opgeblazen en het pontje is ook geen 
lang leven beschoren. Zo komen we langzaam 
aan in deze tijd, waarin blijkt dat er altijd één 
belangrijke factor is die als rode draad door het 
leven loopt, ongeacht in welke tijd we ons bevin-
den.

Sabine Hoes

ging wonen. Ze waren naar Ulrum verhuisd door 
Hendrik en Piet van Zanten, ook weer op een
boerderij. Nou kom, wie goan noar hoes, zei haar 
man enkele malen. Het voetballen begint. Alleen 
zij vindt het veel te interessant om over toen te 
praten. Nou dan gaan we. Het zal wel een span-
nende wedstrijd worden! En wie nemen ons bord 
eten straks op schoot. Nou alvast smakelijk eten 
en kijk ze, zei ik.

Bent u ook zo nieuwsgierig geworden, hoe het 
met het derde couplet zit? De tekst ‘Lied der Deut-
schen’ werd op 26 augustus 1841 op het eiland 
Helgoland van August Heinrich Hoffmann von 
Fallersleben op een melodie van Joseph Haydn 
gemaakt. In 1952 besloten de 1e Bondskanselier 
Konrad Adenauer en Bondspresident Theodor 
Heuss dat het derde couplet het officiële Duitse 
volkslied moest worden. En de linker ring(en)? 
Dat stelde het Cocilie van Trente (322) vast. 
En moeten we het nog over Oranje hebben? 
Dacht het niet!

Jakob van der Woude



9

Musical De Til

Thaisner braderie

Popschool sluit seizoen af

De musical ging over DE LACHFACTOR. Dat is 
een televisieshow waar je (in dit geval) een 
meisje genaamd Lola aan het lachen moest krij-
gen. Als eerst probeerde Sjonnie Strooizout het 
maar dat lukte niet. Toen kwam doktor Dubbel. 
Hij is meester in de Kietologie en daar had hij 
zijn kietelmachine voor meegenomen. In het be-
gin ging het wel goed maar later ontplofte de 
kietelmachine!! Iedereen raakte in paniek en 
Lola… kwam boos naar buiten gerend en zei: 
‘Nu heb ik er genoeg van, ik ben hier weg!’ Ie-
dereen raakte in paniek. Op den duur ging de tv 
show weer verder en iedereen wist nog steeds 
niet waar ze was en opeens kwam Hans met zijn 
gouden zwaan en de mensen die er aan vastge-
plakt waren naar binnen gestormd. Iedereen 
snapte er niks meer van. En daarna kwam Lola 
lachend naar binnen ze vond het zo grappig. En 
de winnaar is… HANS DE SLOTENMAKER. 

Ruben Plijter, groep 8 CBS de Til Lukt het om Lola aan het lachen te krijgen? (foto: Myla Uitham)

Een paar weken geleden is er vanuit de ge-
meente Ten Boer aan haar inwoners gevraagd 
om met initiatieven te komen welke de leefbaar-
heid in kleine kernen bevordert. Vanuit Dorpsbe-
langen Thesinge is er een initiatief ingestuurd 
om een streekbraderie te organiseren. De jury 
vond dit een goed idee en heeft dit initiatief be-
loond met een financiële bijdrage!
Op een later moment wordt bekend gemaakt 
hoe deze braderie eruit gaat zien, voor nu is het 
belangrijk dat u zaterdag 20 september in de 
agenda noteert. 

Graag willen wij alle mensen die thuis leuke en 
kwalitatief goede producten maken en/of dien-
sten leveren vragen zich op te geven om hun 
waar op deze streekbraderie te verkopen. Het 
enige dat wij als organisatie vragen is een be-
drag voor de marktkraam. Hierbij hebt u de 
keuze tussen een halve kraam voor €15,- (die 
wordt gedeeld met iemand anders) of een hele 
kraam voor €20,-. De kramen staan voor u klaar 
bij aankomst, er hoeft dus niets aan gedaan te 
worden.
Verder zullen er diverse activiteiten worden ge-
organiseerd en is er eten en drinken te koop. Al 
het geld wat de organisatie verdient met deze 
braderie zal via dorpsbelangen Thesinge mid-

Het is al een traditie aan het worden: Popschool 
Garmerwolde sluit het seizoen af met een con-
cert van alle bandjes. Deze keer was ook Deeply 
Damned weer van de partij (of was het nou 
Deeply Orange? Of Deeply Yellow?) en het Ge-
mengd Mannenkoor maakte het feestje com-
pleet. 

Famke, Eline en Maike zongen de sterren van 
de hemel terwijl bassist Lucas de swing er goed 
inhield. Drummer Harold zorgde voor een sterke 
beat. Links begeleidt bandcoach Ruben de band 
The Kidzzz op gitaar.

(foto: Sabine Hoes)

dels activiteiten en subsidies weer aan het dorp 
worden teruggegeven.
Het enige dat u hoeft te doen is een mail sturen 
naar thaisnerbraderie@outlook.com met daarin 
uw gegevens (naam, tel. en mailadres), of u ge-
bruik wilt maken van een hele of halve markt-
kraam en een omschrijving (bij voorkeur met 
foto) van uw producten of diensten. 
De organisatie hoopt op een hoge opkomst van 
zowel kopers als verkopers en zal er alles aan 
doen er een geslaagde dag van te maken.

Paul Witkamp & Wendy van Benten
Organisatie Thaisner braderie
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D, vast oneven maanden

Fietstocht dorpsbelangen Thesinge

Gratis magazine 
voor senioren

een mooi tochtje.
Iedereen kwam veilig terug en in Molenzicht 
werd nog een poosje gezellig nagepraat. Alle 
deelnemers krijgen een vaantje thuisbezorgd 
als herinnering.

Roelie Dijkema

Op 20 juni werd de jaarlijkse fietstocht van 
Dorpsbelangen gehouden. Voor de drieënder-
tigste keer (33) hadden Roelf en Roelie weer 
een tocht uitgezet. 
De opkomst was dit jaar niet zo groot. Slechts 
20 personen deden er aan mee, waaronder de 
dertienjarige Manon van Zanten. Zij deed voor 
de dertiende keer mee; de eerste keer als baby 
in een fietskarretje. Ook haar zusje Manouk ging 
als baby al mee. Trouwe deelnemers dus.
Mooi was het, dat dit jaar ook twee jonge jon-
gens Thom de Vries en Danny de Glee meede-
den. We hopen dat ze het volgend jaar weer 
meedoen en dat ze dan wat vrienden mee ne-
men.
Dit keer ging de tocht over Garmerwolde langs 
het Eemskanaal naar Ruischerbrug, door Meer-
stad naar Lageland. Voor zo ver mogelijk was 
gekozen voor fietspaden. In café De IJzeren 
Klap was de controlepost. Hier kregen de deel-
nemers een consumptie aangeboden van 
Dorpsbelangen.
Daarna werd de tocht vervolgd en ging het over 
Woltersum en Ten Boer naar Thesinge terug. 
Ondanks de vrij stevige wind vonden allen het 

Eind juni/begin juli hebben alle 70-plussers in 
de gemeente Ten Boer het nieuwe magazine 
MANS, vol informatie en wetenswaardigheden, 
in de bus gekregen. Eind september komt het 
tweede nummer uit.

De bedoeling van het tijdschrift is ouderen te 
informeren over allerlei activiteiten en ontwik-
kelingen in wonen, zorg en welzijn in de ge-
meente Ten Boer. Nieuws van De Deel, onder 

meer het Wmo-loket (Wmo: wet maatschappe-
lijke ondersteuning – red.) van de gemeente 
Ten Boer, zal dan ook een vaste plaats krijgen. 
Daarnaast is er ruimte voor praktische zaken, 
relevante artikelen, tips en wat luchtige rubrie-
ken. Het is een initiatief van de Wmo-advies-
raad en wordt gemaakt door een onafhankelijke 
redactie. Er bestaan natuurlijk veel bladen voor 
senioren, maar dit magazine is gericht op de 
inwoners van de gemeente Ten Boer. 

Als u dit gratis magazine wilt blijven ontvangen 
is het nodig dat u de antwoordkaart, bijgevoegd 
bij het magazine, invult en terugstuurt. U hoeft 
geen postzegel te plakken.
Mocht u de antwoordkaart verloren zijn dan 
kunt u ook even bellen naar 050 541 5335 of 
mailen naar mansredactie@gmail.com. Het 
blad is verspreid onder 70-plussers, maar ook 
overige geïnteresseerden kunnen een gratis 
abonnement aanvragen. Ook als u iets voor 
ouderen organiseert, horen wij het graag.

Namens de redactie van MANS,
Hillie Ramaker-Tepper
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Schoolverlaters
De laatste weken op CBS De Til en OBS 
Garmerwolde voor groep 8.
Na de zomervakantie gaan ze naar de mid-
delbare school.

CBS De Til Thesinge
Boven v.l.n.r.
Ruben Plijter(Augustinuscollege), Rosa Belle 
Crum (Wessel Gansfortcollege), Paulus 
Kamara (Augustinuscollege). 
Onder v.l.n.r. 
Juf Jessica, Guus Tammens (Augustinuscol-
lege), Jorre van der Berg (Wessel Gansfortcol-
lege, Karlijn van den Berg (Wessel Gansfor-
tcollege), Ale ten Cate (Praedinius 
Gymnasium) 
(foto: Mareen Becking)

OBS Garmerwolde (foto rechts)
Suus Meirink (Praedinius Gymnasium), Sem 
Ubels (Reitdiep College), Aron van Geffen 
(Praedinius Gymnasium), Jesper Hoiting 
(Wessel Gansfortcollege). 
Onder v.l.n.r. 
Daphne Hindriks (H.N. Werkman College), 
Anna la Bastide (Praedinius Gymnasium), Kyra 
Frankot (H.N. Werkman College), Gijs Nijhuis 
(Willem Lodewijk Gymnasium) Levi Leuwol 
(Augustinuscollege)
(foto: Tineke Meirink)

De leerlingen van groep acht vlogen de laatste 
schooldag uit door met de fiets door een 
ereboog van zingende schoolkinderen het plein 
af te fietsten. Later die dag keerde deze groep 
nog één keer terug naar de school waar ze 
zoveel beleefd hebben. Dit keer als beroemde 
filmsterren. Het was een ontroerend moment. 
(foto: Andries Hof)

Laatste schooldag OBS
Garmerwolde

Heel veel succes op je 

nieuwe school!
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Colofon
Eindredactie
Garmerwolde
Hillie Ramaker-Tepper

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge

Agenda

Foto van de maand
Garmerwolde gaat mee in de vaart der volkeren. Na de plaatsing van LED-armaturen is nu het flitsapparaat aan 
de beurt. Na jaren lang trouwe dienst gaat nu het analoge flitstoestel van de hand. Deze is vervangen door een 
digitaal exemplaar. Deze zendt de gegevens draadloos naar het Centraal Justitieel Incassobureau. Dus geen 
gedoe meer met filmrolletjes die blijven steken. (foto: Andries Hof)

Elke zaterdag
Thesinge; vanaf 16.00 uur: Café 
Molenzicht open.
Thesinge; 17.00 - 22.00 uur: Café 
De Oude School open.
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 Gar-
merwolde). Kosten €50 p.p. Info: 
Hillie Ramaker, tel. 050 541 5335.

Zaterdag 16 augustus
Garmerwolde en Thesinge, diverse 
locaties; 13.00 - 16.00 uur: Pronte 
Pracht, ontdekkingstocht in je ei-
gen omgeving.
Vrijdag 22 augustus
Garmerwolde;  18.00 - 20.00 uur: 
Ophalen oud papier.
Maandag 25 augustus
Garmerwolde; 8.30 - 9.30 uur: Che-
mokar op de parkeerplaats t.o. De 
Koningsheert.
Thesinge; 9.45 - 10.45 uur: Che-
mokar op het Hendrik Ridderplein.
Zaterdag 30 augustus
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen 
oud papier.
Thesinge; vanaf 17.30 uur;
Dorpsbarbecue.

Dinsdag 2 september
Thesinge, Trefpunt; 19.00 uur:
Tweede clinic Thaisner DorpsRun 
onder leiding van Dijkmansport.
Zaterdag 13 september
Thesinge; terrein Kloosterkerk;
EindZomerFilmAvond
± 18 uur kinderfilm, ± 22 uur vol-
wassenenfilm (open air).
Zaterdag 13 en zondag 14
september
Monumentendagen. Kloosterkerk
open van 10.00-17.00 uur.
Verkoop Thesinger sarcofaagjes.
Zaterdag 20 september
Thesinge: Braderie, meer informa-
tie volgt later.
Zaterdag 27 september
Thesinge; startschot 16.00 uur:
Achtste Thaisner DorpsRun.

zondag 3 augustus
11.00 uur Geref. PKN kerk Ten 
Post 
drs. Postema uit Krewerd
zondag 10 augustus 
11.00 uur Thesinge 
ds. Langenburg uit Middelstum
zondag 17 augustus 
9.30 uur Geref. PKN kerk Stedum 
dhr. Le Pair uit Roden

zondag 24 augustus 
11.00 uur Kloosterkerk Ten Boer 
ds. Poede uit Ten Post 
zondag 31 augustus 
11.00 uur Geref. PKN kerk Ten 
Post 
ds. Pieterman uit Niekerk

Wist-u-dat ...
er een vliegende hond is •	
waargenomen in de buurt 
van de school in Garmer-
wolde?
het een uil is die blaffende •	
geluiden maakt? 
na wat zoeken op internet het •	
lijkt te gaan om de zoge-
naamde ‘barking boobook’ 
(ninux connivens), ook wel 
blafuil
genoemd?•	
dit een uitheemse soort is die •	
alleen in Australië , Nieuw-
Guinea en de Molukken 
voorkomt?
deze klaarblijkelijk ontsnapte, •	
eenzame vreemdeling 
contact probeert te maken 
met de plaatselijke uilen?
dat dit na zonsondergang •	
interessante (en luidruchtige) 
blafconcerten oplevert?
indien u meer weet over deze •	
uil de redactie dat graag van 
u verneemt op gentexpress@
hotmail.com?

Eindredactie 
Garmerwolde:
Hillie Ramaker-Tepper  050 541 5335
Marja Wijnand-de Poel 06 41 160 523
Thesinge:
Jan Ceulen 050 311 6551
Fotograaf Garmerwolde
Andries Hof  06 44 066 124
Fotografen Thesinge
Mareen Becking 06 85 289 751
Joost van den Berg 06 49 642 559
Penningmeester
Tjakko Tjakkes 050 549 9344
W.F. Hildebrandstraat 61
9798 PH Garmerwolde
Bank: IBAN NL74 RABO 0320 7057 49
BIC RABONL2U
t.n.v. Garmer en Thesinger Express
Abonnementen
Abonnementsgeld: € 16,50 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 Pluc Plaatsman, 
bluecowgraphics, Thesinge
Druk NetzoDruk Groningen

Kopij inleveren uiterlijk
dinsdag 18 aug. vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N.Schutterlaan 16.

gezamenlijke zomerdiensten
cluster Geref. PKN Stedum, Kloosterkerk Ten Boer en Geref. PKN Ten Post


