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Jelle en zijn beer

Jelle Vink met zijn knuffel Beer (foto: Joost van den Berg)

Jelle Dolfijn is twee jaar oud en woont met Monique en Jan aan de G. N. 
Schutterlaan 40 in Thesinge. Hij heeft een heel lieve knuffel: een beer. 
Jelle heeft de beer gekregen van opa en oma Vink. Vanaf het eerste 
moment zijn Jelle en beer onafscheidelijk. ‘Het was meteen raak’, vertelt 
Monique, ‘daar kunnen andere beren niet tegenop.’ 
Beer heeft een mooi rood sjaaltje. Dat is heel handig want met zijn vinger 
door het sjaaltje sleept Jelle de beer overal mee naar toe. Beer gaat mee 
naar juf Renate van de peuterspeelzaal en naar Reina die op dinsdag 
oppast. Beer gaat ook mee op de fiets of in de auto. Beer gaat zelfs mee 
op reis: deze zomer helemaal naar Duitsland. ’s Nachts slaapt beer bij 
Jelle in bed. En als Jelle zich zeer (au!) heeft gedaan, dan moet beer 
meteen komen om hem te troosten. 
In juni moeten opa en oma Vink gaan uitkijken naar een nieuwe knuffel, 
want dan krijgt Jelle er een broertje of zusje bij.

Irene Plaatsman

Voorwerpen met een 
bijzondere waarde
Sommige mensen zijn opgelucht als die laatste  dagen van het 
jaar weer voorbij zijn. Anderen verheugen zich er juist op. Hoe 
dan ook, het zijn andere dagen en daarom is het laatste nummer 
van de G&T Express ook anders. 

U bent van ons gewend dat we in het laatste nummer van het jaar 
inwoners van onze dorpen interviewen aan de hand van een 
thema. Dit jaar gaat het thema over voorwerpen met een bijzon
dere waarde. Soms hebben die voorwerpen of souvenirs voor 
iemand een speciale betekenis. Ze zijn misschien niet kostbaar 
maar voor diegene onbetaalbaar. De redactie was benieuwd naar 
die dingen die een speciale  betekenis hebben. Dus gingen we op 
zoek naar verhalen over knuffels die altijd mee moeten, voorwer
pen met een bijzonder verhaal, of herinneringen aan een gebeur
tenis of een speciaal moment.
En we hebben ook nog een primeur: voor het eerst dit jaar heeft 
de krant een kerstpuzzel! Redactielid Harjo de Poel, onze eigen 
Dr. Denker, heeft er een gemaakt. Mocht de puzzel een succes 
worden dan betekent het voor de krant misschien wel de 
 geboorte van een nieuwe traditie.

Als redactie hopen we dat u als lezer bij het licht van de bij
gevoegde kaars geniet van deze krant en wij wensen iedereen 
fijne kerstdagen en een gelukkig 2015.
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De spaarpot van Emma
Vanaf haar zesde jaar stopte Emma Tammens uit Thesinge al haar centjes 
in de spaarpot. Zij wist toen al dat ze heel graag een eigen paard wilde 
hebben en op haar twaalfde begon het speuren op Marktplaats naar een 
geschikt paard omdat de spaarpot dik genoeg was. In de basisschool-
leeftijd verzorgde ze een paard en ze reed ook in de manege. Toen vond 
ze Simara, een Haflinger: een klein type paard die lang buiten kan staan 
omdat het ras uit koudere streken komt. Het weitje vlakbij huis is ideaal en 
daarbij heeft Emma samen met haar vader en haar opa voor de winter een 
hok in de tuin getimmerd. Dagelijks is Emma druk met haar paard. Hooi 
en brokken voor Simara en om de drie dagen doet ze vers water in de 
waterbak. Natuurlijk moet het zadel en hoofdstel regelmatig ingevet wor-
den evenals haar rijlaarzen. En ze rijdt regelmatig een rondje op haar 
paard of spant haar voor de paardenkar en rijdt zo soms rond met wat 
passagiers. Als ze geen tijd heeft om te rijden dan wordt Simara gewoon 
lopend even uitgelaten. Daar heeft ze echt behoefte aan. Het is een paard 
met een heel eigen karakter. Soms vindt ze alles leuk en soms is ze heel 
chagrijnig. Dan gaat ze bokken en wegrennen en schrikt ze van alles. 
Tijdens de zomervakantie gaat Simara ook met de hele familie mee en 
rijdt Emma haar rondjes door het bos. Vorig jaar werd zij in een donker 
stuk bos aangereden door een mountainbiker met zijn hond. Het paard 
mankeerde niks en ook man en hond hadden niks maar Emma bleek later 
haar enkelbanden gescheurd te hebben en de kniebanden opgerekt! Hier-
door moest ze in het gips en is ze tot op de dag van vandaag nog bezig 
met revalidatietherapie. Mogelijk is Simara van dit ongeval nog schrikach-
tiger geworden want ze heeft een hekel aan fietsers met licht op. Vroeger 
wilde Emma politie te paard worden maar daar is ze op teruggekomen. 
Paardrijden is hobby en ze doet nu de opleiding tot verpleegkundige. In 
de toekomst wil ze graag aan dressuur doen. Emma krijgt les van een 
gediplomeerd instructrice en wil zich binnenkort inschrijven voor een wed-
strijd in de provincie Groningen. 

Truus Top Emma Tammens met haar paard Simara (foto: Joost van den Berg)

Ina Robbe en haar 
kast vol verhalen

Ina Robbe woont sinds 1958 aan de Molen
weg 21 in Thesinge. De woonkamer is wel 
drie meter hoog. De grote kast waar ze veel 
jeugdherinneringen aan heeft kan er met ge
mak staan. De kast is haar zo dierbaar dat ze 
hem niet graag kwijt wil. 

Een kast die meeverhuist
De eiken kast stond vroeger in haar ouderlijk 
huis. Ina weet het nog goed: ‘Als kinderen moes-
ten wij hem een keer per maand opwrijven met 
wrijfwas, zoals dat toen heette.’ De kast stond 
dan wel in haar ouderlijk huis, maar was veel 
ouder en al veel langer in de familie. De kast 
stond zelfs nog in de boerderij Nijen Clooster in 
Jukwerd bij Appingedam waar haar voorouders 
al in 1785 kwamen wonen.
De kast verhuisde met de generaties mee. Toen 
de grootmoeder van Ina weduwe werd, trok ze bij 
Aeilke, de moeder van Ina, in en verhuisde de 
kast mee. Maar omdat de kamers niet hoog ge-
noeg waren, zette haar moeder de kast met in-
houd in de schuur. Een deel werd gebruikt als 
opslag voor verf. De kroon was er afgehaald en 
lag er in stukjes bovenop. De broers en zussen 
van Ina vonden het goed dat zij de antieke kast 
overnam en Ina en haar man Roel lieten hem res-
taureren. De restaurateur was weg van de kast en 
had er meteen al een koper voor die er flink voor 
wilde betalen. Maar Ina wilde de kast, waar ze 
zoveel herinneringen aan had, niet verkopen. 

Ina Robbe en haar ‘kast der herinneringen’ 
(foto: Mareen Becking)

Een kast vol herinneringen
De kast betekent veel voor Ina. Ze weet nog dat 
aan de linkerkant de kleren van haar vader hin-
gen. De rechterkant was meer een legkast, met 
een lade. In die la lagen vierkante stuivers, een 
gouden zakhorloge van haar vader, zilveren le-
peltjes en andere mooie spulletjes. Als kind trok 
ze vaak de la open om naar die mooie dingen te 
kijken. 
In de kast liggen nog steeds de bontjes van haar 
oma. Ook een mooi wit schort dat gedragen 
werd bij het bedienen op feestdagen en een 
zwart schortje van prachtige stof, waarschijnlijk 
voor de zondagen. ‘Vroeger droegen vrouwen 
eigenlijk altijd schorten.’ Er zitten nog een ca-
caodoos in van de firma Broekema en een thee- 
en suikerpot van eierschaalporselein, van een 
tante die emigreerde naar Canada. Bij alles wat 
Ina laat zien heeft ze wel een verhaal.
In de Tweede Wereldoorlog hingen er uniformen 
in de kast. De voorkamer van het huis van haar 
ouders werd gevorderd door de Duitsers en de 
kast dus ook. Aan het einde van de oorlog heb-
ben de Canadezen de kamer en ook de kast 
gevorderd, dus toen hingen er Canadese unifor-
men in. 
‘Die kast wil ik nooit meer kwijt’, zegt Ina. ‘Ja, of 
een van mijn vier kinderen moet hem willen heb-
ben, maar dat gaat dan in goed overleg.’

Irene Plaatsman 
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Een familiegeschiedenis 
op zolder
Lucie Kol woont aan de Molenweg 28 in  Thesinge. Ze is bezig met 
het leeghalen van het huis van haar ouders JanDerk en Gretha 
Slachter aan het Hendrik Ridderplein 4. Haar moeder woont sinds 
2011 in Bloemhof, afdeling Lindenhof in Ten Boer. Lucie dacht al 
een eind op weg te zijn met opruimen totdat ze de ruimtes  boven de 
slaapkamers ontdekte. 

Meer dan een boekhouding
Tot haar grote verrassing vond Lucie een boel houten kisten in ruimtes 
boven de slaapkamers. Daar zat de hele boekhouding in van de rijwiel-
handel en het installatiebedrijf van haar opa en vader. Vanaf 1976 deed 
Lucie de boekhouding, eerst met haar opa en later met haar vader. Beide 
mannen hadden een hekel aan ‘papierwerk’, de boekhouding dus. Haar 
vader kwam altijd met een grote koektrommel bij Lucie, die alles afhan-
delde. Maar dat er zoveel, vanaf 1930, bewaard was gebleven, dat wist 
zelfs  Lucie niet. 
Ze bracht alles over in meer dan twintig dozen en nam er af en toe een paar 
mee naar huis. Ze vond oude winkelboeken waarin per familie  opgeschreven 
stond wat er gekocht of gerepareerd was. Rekeningen werden gedurende 
een kwartaal bijgeschreven en aan het eind op gemaakt en rondgebracht. 
Niet alleen de boek houding vond ze, maar ook vrachtbrieven,  bestellingen 
voor klanten bij bijvoorbeeld de kolenhandel, want dat soort handel deden 
haar opa en vader erbij. Ze vond notulen van verenigingen, een huishoude-
lijk reglement van de ijsvereniging of nota’s van schoenmaker Zuur, kuiper 
Luchtenberg of timmerman Huisman uit Thesinge. 
Ook heel persoonlijke spullen lagen in de kisten: schoolschriften van haar 
ouders, leesboekjes die ze met de kerst hebben gekregen of prachtige 
oude prentbriefkaarten, maar ook kleine liefdesbriefjes. Je kunt het zo gek 
niet  bedenken. 

Het verleden komt tot leven
Twintig dozen zijn al weg en ze heeft ze papiertje voor papiertje doorge-
plozen. En er staan nu nog zes dozen bij haar in huis. ‘Je kunt niet alles 
bewaren’, zegt Lucie. ‘Waar ik de meeste herinneringen aan heb, dat haal 
ik eruit.’ Het verleden gaat weer leven als je alles zo door je handen laat 
gaan. ‘Het was zo’n andere tijd. Ik vond een rekening voor het repareren 
van een emaillen pan waar een gat in zat. Het was een rekening voor 20 
cent. Nu koop je meteen een nieuwe pan.’
Tussen de spullen vond ze een tasje van haar overgrootmoeder met 
daarin een foto waarop haar overgrootmoeder het tasje draagt. In het 
tasje zat nog een zilveren ring uit 1900, die haar grootmoeder als tweede 

dienstmeid van de boer kreeg, een doosje met twee zilveren oorbellen, 
een ouderwetse halsband met kraaltjes, een houten broche met fijn uitge-
sneden rozen en metalen plaatjes, met de naam ‘J. Slachter’, die ach-
terop de fietsen gemonteerd werden. Door de vondst van al die kisten 
kreeg Lucie weer een kijkje in het werk en het drukke leven van haar ou-
ders en grootouders en dat is toch heel bijzonder.

Irene Plaatsman

Lucie met de papieren herinneringen van haar ouders (foto: Mareen Becking)

Het idee was om voor de kerstkrant een 
stukje te schrijven over dingen die men 
slecht kan missen. Nu lijken sokken niet iets 
te zijn dat je niet te kunt missen. Sokken zijn 
dingen die prettig zijn om de voeten warm 
te houden, die vervelend zijn als er een gat 
in zit bij de grote teen maar niet iets waar 
je ontzettend aan gehecht kunt raken. Toch? 
Het onderstaande verhaaltje bewijst het 
 tegendeel.

De sokken werden in een ver verleden aange-
schaft en aangetrokken door een jongeman van 
15 jaar. Het waren goede sokken die prettig om 
de voet zaten, goed aansloten bij de enkel en 
neutraal van kleur. Jaar in jaar uit werden ze 
gedragen, gewassen, gedroogd en weer ge-
wassen. De onderkant van de voet van de sok 

Het verhaal van de sokken
begon dunner te worden en het elastiek slapper. 
Inmiddels was de leeftijd van de sokken onge-
veer 15 jaar en vond de vrouw van de jongeman 
het tijd om ze weg te gooien. Dit stuitte op weer-
stand met de mededeling: ‘Ik ben heel erg aan 
deze sokken gehecht en ze mogen niet worden 
weggegooid’, en de sokken bleven in de la lig-
gen. Een paar jaar later tijdens een opruimbui 
kwamen de sokken weer tevoorschijn om als-
nog weggegooid te kunnen worden. Maar nee, 
het was nog steeds niet mogelijk om er afstand 
van te doen. Dit wekte enige irritatie op maar de 
vrouw kreeg een ingeving. Als de man zo ge-
hecht was aan zijn sokken, dan moesten ze ook 
maar voor iedereen zichtbaar zijn. Op zijn ver-
jaardag kreeg de man een paar sokken, echter 
geen nieuwe, maar de oude keurig ingelijst. Ze 
mochten maar op één plaats hangen in huis en 

wel aan de achterwand van de wc waar de man 
ze elke dag kon bewonderen tijdens het plassen.
In de loop van de jaren dat de sokken er hangen 
hebben we al vaak de vraag gehad waarom er 
ingelijste sokken in de wc hangen. Bovenstaand 
verhaal wordt dan verteld en de sokken blijven 
tot in lengte van dagen in de wc hangen.

Detta van der Molen

De bewuste sokken (foto: Jan van der Molen)
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‘Een stuur is maar een stuur. Met een 
imitatie stuur ga je net zo hard, maar het is 
wel een onderdeel dat je steeds in handen 
hebt, waar je constant naar kijkt in de auto. 
Daarom is een stuur zo belangrijk, ik had me 
voorheen nooit gerealiseerd hoe belangrijk... 
En het is gewoon leuk’, vertelt Bart Boosman 
uit  Garmerwolde.

In 2011 kocht Bart in Italië een metershoge bult 
onderdelen en de kale koets van een auto. Dit 
geheel zou uiteindelijk weer een Lancia Fulvia 
1600 HF Lusso worden. ‘HF staat voor High 
 Fidelity, dat was de snelle versie.’ Deze auto 
werd in 1970 als straatversie gemaakt van de 
rallyauto waarmee Lancia in de jaren zeventig 
goede resultaten behaalde in de rallyracerij. 
‘Om met de Fulvia als productieauto te mogen 
racen moesten er een bepaald aantal straat-
auto’s gemaakt worden, dit was daar één van.’

Twee jaar restaureren
De restauratie van de auto nam ongeveer twee 
jaar in beslag en in het voorjaar van dit jaar was 
hij eigenlijk af. Het stuur wat er op dat moment 
bij zat was een stuur behorende bij de straat-
versie van de auto. ‘Dat is een mooi stuur, niets 
mis mee’. En toch bleef er voor Bart nog wel iets 
te wensen over.
In 1972 won Sandro Munari als coureur voor 
Lancia de International Championship for 
 Manufacturers, de voorloper van de World Rally 
Championship. ‘Voor het racen hadden de 
 Fulvia’s een kleiner stuur gekregen. Munari reed 
met een stuurtje van de Fabrikant Ferrero.’
Nadat Munari de winst behaalde maakte Ferrero 
een speciale Munari-editie van dat stuur met 

De kers op de pudding

daarin de handtekening van Munari gegraveerd. 
Van dit stuur werd een beperkte oplage gemaakt.
‘Dat stuurtje is de heilige graal en is eigenlijk niet 
te koop te vinden. Lukt dat toch, dan kost het 
honderden tot soms duizend euro, ver boven 
mijn budget in ieder geval.’

Imitatie en echt
Toch is dat wel het ultieme stuur voor de Fulvia, 
dus toen Bart op internet een imitatie Munari-
stuur vond besloot hij dit te kopen en op te knap-
pen. Met hulp van Ton Werdekker, om een 
mooie metaalglans over het eerst roestige me-
taal te spuiten, werd het een heel mooi stuur. 
Maar het bleef een imitatiestuur. Dus toen Bart 
een half jaar later voor een redelijke prijs een 
echt Munari-stuur op de kop kon tikken en het 

imitatiestuur voor een mooie prijs kon verkopen, 
was de keus gauw gemaakt. 
Het stuur moest wel gerestaureerd worden, om-
dat er onderdelen voor de bevestiging misten en 
er door een vorige eigenaar een hoop extra 
 gaten ingeboord waren. ‘Dat was natuurlijk 
 jammer, maar daardoor was de prijs wel een 
stuk gunstiger. En ik ben redelijk handig met 
metaalbewerking.’ Dus Bart ging aan de slag en 
in een paar avonden had hij de extra gaten op-
gevuld, dichtgelast en gladgeschuurd. ‘Het ziet 
er super uit, niemand die het ziet.’
En zo was de Fulvia dan helemaal klaar met het 
echte Munari-stuurtje met handtekening van 
Munari als ‘kers op de pudding’.

Freek Mandema

Buitenkind 
Diederik van der Borg is elf jaar oud en woont aan de Molenweg op Achter-
Thesinge. Hij is al van kleins af aan helemaal gek van trekkers en land-
bouwwerktuigen en heeft in een hoek van de woonkamer een prachtige 
verzameling staan. Van zijn vader Reinder kreeg hij een Massy Ferguson 
waar hij als jongetje mee speelde en daar is Diederik heel zuinig op. 
Elk jaar staan er op verlanglijstjes voor zijn verjaardag, 13 november, en 
voor Sinterklaas wel speciale wensen voor een bepaalde trekker of werk-
tuig. Op zijn tiende verjaardag kreeg hij een op afstand bestuurbare trek-
ker en een zaaimachine. En voor zijn laatste verjaardag vroeg hij 
een schudder van het merk Siku. Hij kreeg echter een sjoelbak, snow-
boots en een trainingspak. Dit was ook erg leuk om te krijgen want  Diederik 
speelt graag voetbal met zijn jongere broer Corstian en sjoelen is voor de 
hele familie gezellig. 
Moeder AnneMarie kijkt wat twijfelachtig als Diederik voorstelt om nog 
even naar zijn grote trekkers te kijken waar hij als klein jongetje mee 
speelde. Die staan opgesteld in zijn slaapkamer met ook nog een enorme 
ligboxenstal die gemaakt is door een oom en een stal die gekocht is. Er 
wordt door de jongens Van der Borg naar hartenlust gespeeld op hun 
kamers en dat geeft natuurlijk de nodige ‘rommel’... Op het tapijt in de 
kamer zetten de jongens regelmatig een traject uit om te spelen met de 
landbouwwerktuigen. De opraapwagens voor gras, de giertank met 
injectie materiaal, oogst- en zaaimachines staan mooi in het gelid om hun 
werk te doen. ‘Op Diederiks kamer ligt in een hoek een hoopje hooi en 
beneden heeft hij zakjes maïs bij de materialen staan. Je kunt nooit weten 

wanneer de hakselaar voor maïs, de ronde balenpers, de verreiker of de 
mengvoermachine weer moet uitrukken’, lacht AnneMarie. Diederik denkt 
dat hij later loonwerker wil worden. Graag zit hij bij verschillende boeren 
in de buurt op de trekker als er op het land gewerkt wordt. Diederik geniet 
van het buitenleven, het boerenwerk en ook van de dieren die in zijn 
omgeving rondlopen.

Truus Top 

Diederik van der Borg met zijn miniatuurtractor-verzameling 
(foto: Joost van den Berg)

Bart Boosman blij met zijn echte Munari-stuur (foto: Jan Ceulen)
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Gezellig kerstbakjes 
maken in de kantine 

van de VV GEO 
onder leiding van 

Jantje Ypey 
(foto: 

Joost van den Berg)

Ook de Kerstman was natuurlijk aanwezig op de 
gezellige kerstmarkt in Thesinge 
(foto: Joost van den Berg)
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De decembermaanden: guur weer buiten, dus lekker bin
nen met de sloffen aan op de stoof, voor de kachel of bij 
de kerstboom een puzzeltje maken, dat hoort erbij. In je 

eentje, of met de hele familie. Bij de warme herinneringen die ik aan de kersttijd heb, hoort 
(naast het weerzien met alle familieleden bij het kerstdiner) ook dat de rebuspuzzel van het 
Dagblad van het Noorden erbij worden gehaald, om te kijken wie welke omschrijving al heeft 
opgelost. Om het G&Tjaar in stijl af te sluiten, is deze eindejaarseditie eveneens voorzien 
van een heuse kerstpuzzel.

Elk woord heeft op de een of andere manier met Garmerwolde en/of Thesinge te maken. De om-
schrijvingen zijn in cryptogramvorm en om u een beetje geluk mee te geven zijn er van een aantal 
letters reeds de posities prijsgegeven middels de cijfertjes 1-9 in de vakjes. De letters in het grijze 
gedeelte vormen een seizoensgebonden uitdrukking: dit is de 
oplossing. Stuur de volledig ingevulde puzzel vóór 18 janu-
ari 18.00 uur naar de G&T redactie, Dorpsweg 26, 9798 PE 
Garmerwolde of G.N. Schutterlaan 16, 9797 PC Thesinge. 
Onder de goede inzendingen worden cadeaubonnen van  
€ 10, € 15 en € 25 verloot.

Veel puzzelplezier! Dr. B. Denker

Omschrijvingen
1 Aardse vereniging. 
2 Vertrek voor mensen die vol zijn van toespraken.
3 Voor als je later bij Jim Henson wil werken.
4  Vliegende hond die deze zomer werd gespot in 

Garmerwolde.
5 In het nieuwe jaar met je horloge er vandoor gaan.
6  Gemeentelijk bijgebouw waar de puntjes niet op de i 

worden gezet.
7 Gevolg van een angstreactie.
8 Nam de gelegenheid om te discussiëren.
9 Veel geluk gewenst met de stichting.
10 Diepe verbinding.
11 Naar deze boer is een amfibie vernoemd.
12  Spreek geen Engels, maar Duits, in het Engelse verblijf 

zo te horen, of toch in Thesinge?
13 Met twee stenen is de beroemdheid niet oppervlakkig.
14 De mat van Van Gogh bijeen?
15  (Meer dan één) Hoogtepuntje voor Garmerwolde dit 

jaar.
16  Zo te horen hebben die vogels familie in Garmerwolde 

en Thesinge.
17 Kan zowel lopend als fietsend. 
18 Duitse molen? 
19 Ziet u gras of water?
20 Filters op slakken bij Garmerwolde.
21 Rond je iets nogal ingewikkelds af?
22 Kistjes met lekkernijen uit Thesinge.
23 Sinds dit jaar weer opgefrist in de kerk?
24 Bokser in het Groningse Thesinge?
25 Zeer scherpe ex-voorzitter?
26 3 bij 20.
27 Alles raakt je hier.

Kerstpuzzel
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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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Najaarsvergadering Dorpsbelangen Garmerwolde
Op de Najaarsvergadering van de Vereniging 
Dorpsbelangen Garmerwolde op 24 novem
ber jongstleden kwamen weer diverse onder
werpen aan bod.

Er is in combinatie met de voetbalvereniging 
GEO een AED herhaling geweest. Meld je aan 
bij de Stichting HartVeilig; dan word je meteen 
via een sms-je gealarmeerd.
Over het Fietsroute Plus is men nog in gesprek 
met de boeren en aanwonenden. In maart 2015 
komt er een informatieavond.
Herman Huiskes gaat weer achter een kerst-
boom uit Hesel aan.
Er is een klein subsidiepotje voor de viering van 
Oud en Nieuw. Ideeën zijn welkom.

Bestuursverkiezing
Aafke Kooi en Johan Havenga worden her-
kozen. Janet Jansen neemt na elf jaar en vijf 
 dagen afscheid van het bestuur; er heeft zich 
 helaas geen nieuwe kandidaat gemeld. Ympkje 
Westerdijk gaat er in het voorjaar uit; er zullen dus 
echt nieuwe bestuursleden bij moeten komen…

Eemskanaaldijkpark
Bert Jan Pol, regioleider Noorderzijlvest, praat 
ons bij over de vorderingen rond het Dijkpark.
De contouren van het baggerdepot zijn  gemaakt; 
het baggeren wordt 2 december aan besteed. Ze 
gaan eerst het depot in de definitieve vorm 
 maken. Om niet in de (zachte) ondergrond te 
hoeven graven, worden er nog een paar  duizend 
kuub grond per as aangevoerd.
Er rijdt een sondeerwagen over de dijk om de 
bodemweerstand te meten. Dit is nodig voor de 
vervanging van de damwanden, deze zullen 
 dieper worden weggezet. Langs het hele kanaal 
komen stalen damwanden, alleen deze zijn 
aardbevingsbestendig. Het fietspad over de dijk 
komt pas nadat de damwand is gezet.
De beplanting rond de RWZI is vrijwel gereed. 
De beplanting op de achterberm van de dijk kan 
pas na de werkzaamheden; er komen geen op-
gaande bomen à la populieren.

Dijkparkfonds
Het Waterschap en de provincie hebben de mid-
delen overgemaakt. Er is 125.000 euro beschik-
baar voor een blijvend iets, iets zichtbaars nabij 
de RWZI en het baggerdepot. Daarnaast krijgen 
Garmerwolde en Woltersum elk 62.500 euro om 
de leefbaarheid van het dorp te versterken. Er is 
een commissie in het leven geroepen om de 
plannen te beoordelen; hierin hebben Maarten 
Strik en Nynke Kloppenburg vanuit  Garmerwolde 
en twee mensen uit Woltersum zitting. Plus een 
voorzitter (Jan Wigboldus), en Peter Homan en 
mevr. Lambeck namens de gemeente. Mensen 
die initiatieven, gedachten, projecten hebben 
moeten dit kort op papier zetten; Maarten en 
Nynke zijn bereid om hierbij te helpen. De idee-
en voor kleinere bedragen graag rond 1 januari 
indienen. Ook reeds bij B&W ingediende plan-
nen moeten opnieuw worden ingediend. Dien 
alles gewoon in! Zowel voor een groot blijvend 
iets als kleinere projecten. En wees niet te 
 bescheiden: als er te weinig geld is, kunnen er 
wellicht nog extra potjes worden aangeboord.

Aardbevingsproblematiek
Er is een interim regeling voor groene maatrege-
len bij minimaal duizend euro schade. Het gaat 
om energiebesparende maatregelen zoals een 
HR-pomp, isolatie van de muren, zonnepanelen 
enz. Er kan ook gezamenlijk iets komen zoals 
collectief een paar hectare land met zonne-
panelen. Hier ligt een nobele taak voor Dorps-
belangen, volgens Jan Wigboldus. ‘De interim 
regeling wordt straks vervangen door een defi-
nitieve regeling. En die wordt niet minder. We 
staan aan de vooravond van een subsidie-
stroom.’

Het dorpshuis
Vervolgens doen het Oranjecomité, de Feest-
week, Stichting Dorpshuis en de Historische 
Commissie verslag over het afgelopen jaar. Bij 
alle commissies blijkt versterking welkom.
De aardbevingschade aan het dorpshuis is her-
steld door de firma Havenga; de zaal is geverfd 
door een kerkgenootschap en op de klusdag in 
oktober is er ook het nodige in en rond het 

dorpshuis gedaan. De schildermaterialen, 
 nieuwe gordijnen en hortensia’s zijn betaald uit 
de Vrienden voor het Dorpshuis actie. Ook 
buiten om is er geschilderd. De kozijnen van de 
zijzaal moeten nog; dit lijkt een aardig klusje 
voor de kerstvakantie. In januari nemen Ard 
 Agteresch en Marjan Schuttert afscheid van het 
bestuur, Niels Steenstra en Sabine Hoes nemen 
het stokje over. 

Rondvraag
-   In de rondvraag wordt geklaagd over de on-

toegankelijkheid van het trottoir: de stoep is 
zes tegels breed, maar hier en daar zijn 
slechts drie begaanbaar. En bij de parkeer-
plaats voor het voormalig bankgebouwtje 
wordt het voetpad vaak gestremd door de 
overstekende snuit van een auto.

-   Iemand aan de Dorpsweg meldt schade aan 
zijn auto, terwijl hij nota bene geparkeerd 
stond op zijn eigen erf! Laten we met elkaar 
opletten.

-   Het kwartaalblad MANS, uitgegeven door de 
Wmo-adviesraad Ten Boer, staat boordevol 
tips en wetenswaardigheden voor senioren en 
Wmo-gebruikers. Neem een gratis abonne-
ment.

-   Het bezoek van koningin Máxima heeft Gar-
merwolde op de kaart gezet! Er stond ook een 
heel mooie foto van de kerk in de Noorder-
krant.

-   Iedereen is op zoek naar versterking. Misschien 
wordt het tijd om eens met de verschillende 
commissies om de tafel te gaan zitten. We moe-
ten toe naar meer overleg, elkaar versterken.

  Neem bijvoorbeeld de school; er is heel weinig 
animo voor het doen van kleine klusjes. Je zou 
de school ook bij de klusdag kunnen organise-
ren.

  ‘Wij hebben van alles: Brug 10, een wolwin-
keltje, de Agrishop. Laten we er gebruik van 
maken!’

Na deze hartenkreet sluit de voorzitter de verga-
dering. En onder het genot van een hapje en 
een drankje blijven velen nog even gezellig na-
praten.

Hillie Ramaker-Tepper
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De laatste tijd is er nogal wat veranderd bij dorpshuis De Leeuw. Zo is de buitenboel geschil
derd en ook de wanden van de grote zaal. Buiten ongeveer voor de helft, voorlopig. Dat is u 
ongetwijfeld al opgevallen. Verder is het bestuur van de stichting Dorpshuis Garmerwolde 
vrijwel vernieuwd. En er is overdag, door de weeks, veel meer bedrijvigheid in en rondom 
De Leeuw. Misschien hebt u dit allemaal al vernomen, maar het kan nooit kwaad om een en 
ander nog eens precies na te lezen in de Garmer & Thesinger Express. 

Veranderingen bij dorpshuis De Leeuw

Wie zitten er nu in het bestuur
Dorpshuis De Leeuw is eigendom van de Stich-
ting Dorpshuis Garmerwolde. De stichting kent 
een Algemeen Bestuur en een Dagelijks  Bestuur. 
In het Algemeen Bestuur heeft zo’n beetje elke 
vereniging of groep die gebruik maakt van de 
faciliteiten van De Leeuw zitting. Karin  Lugtmeyer 
(voorzitter), Magda Vooijs (secretaris), Sabine 
Hoes (penningmeester) en Niels Steenstra (lid) 
vormen samen het Dagelijks Bestuur. 

Vrienden van het Dorpshuis
Afgelopen voorjaar is de actie ‘Vrienden van het 
Dorpshuis’ van start gegaan. Iedereen in ons 
dorp heeft een flyer in zijn brievenbus gekregen. 
De bedoeling was natuurlijk om heel Garmer-
wolde donateur te maken. Dat is voor zo’n 35 
procent ook gelukt. Bij elkaar leverde dat ruim 
€ 900 op. Dit geld heeft een goede bestemming 
gekregen: er zijn verfmaterialen van gekocht om 
de grote zaal te schilderen. Komend voorjaar 
krijgt u een herkansing om alsnog donateur te 
worden. Een Vriend van ons Dorpshuis worden 
is best lucratief als je van plan bent om komend 
jaar een feestje of zoiets te organiseren want 
Vrienden hoeven slechts de helft van de zaal-
huur te betalen. Die korting geldt ook voor de 
vergoeding die gevraagd wordt als je als huur-
der je eigen drank wilt kunnen schenken (de 
zogenaamde afkoop). 
 
De Rijdende Popschool
Sinds een half jaar worden de zolderkamer 
 boven het café-gedeelte en nog een opslag-
ruimte beneden permanent verhuurd aan De 
Rijdende Popschool. Niels Steenstra, initiatief-
nemer en directeur van De Rijdende Popschool 
houdt hier kantoor en regelt vanuit De Leeuw 
zijn bedrijf. Zo pikken bijna dagelijks de bedrijfs-
wagens hier bij De Leeuw de muziekinstrumen-
ten op waarna zij naar diverse locaties in de 
provincie vertrekken. Omdat Niels vrijwel dage-
lijks in De Leeuw aanwezig is, heeft hij ook het 
sleutelbeheer en de zaalreservering op zich 
genomen. En hij springt regelmatig bij als er 
‘grotere’ activiteiten in De Leeuw gehouden wor-
den.

Tante Greet en Meneer Jansen (het echtpaar 
Hilda en Kor Dijkstra)
Tante Greet (catering) en Meneer Jansen (disco 
en dansen) huren een stukje van het voor-
gedeelte van de grote zaal voor opslag van hun 
disco- en geluidsinstallaties en de catering- 
materialen. Een gedeelte van die installaties 
verzorgt inmiddels ook het geluid en de toneel-
verlichting in de grote zaal. 
Tante Greet, u misschien bekend, is in  Groningen 
en wijde omtrek beroemd om haar fantastisch 
lekkere Indonesische maaltijden. Binnenkort 
kunt u dat zelf beleven. Bij de eerstvolgende 
Dorpsborrel op 2 januari. Om te beginnen zal 
Tante Greet een kleine nasi rames-schotel ver-
zorgen en een satébuffet. En als dit bij de Dorps-
borrel aanslaat dan volgt een meer uitgebreide 
keuzemogelijkheid. En misschien ook wel vaker 
dan eens per maand.

Aardbevingschade
Havenga Bouw heeft deze zomer en herfst vrij-
wel alle schade die door de aardbevingen was 
ontstaan gerepareerd. De Leeuw had best veel 
schade opgelopen bleek na een zorgvuldig 
onder zoek. En het einde is nog niet in zicht want 
de septemberbeving heeft weer nieuwe schade 
veroorzaakt.

Plannen voor de toekomst
De manier van musiceren die De Rijdende Pop-
school aanbiedt blijkt een gat in de markt. De 
groei is ver boven verwachting. Nu al in Gronin-
gen en Friesland en binnenkort ook in Drenthe. 
Niels zou dus graag meer ruimte in De Leeuw 
willen huren. Zowel kantoorruimte alsook een 
betere oefenruimte. Dit betekent dat de boven-
verdieping van De Leeuw verbouwd moet wor-
den. Op dit moment wordt bekeken of zoiets 
constructief gezien mogelijk is, wat dat gaat 
kosten en welke subsidiemogelijkheden er voor 
bestaan. Zo wordt op dit moment een aanvraag 
opgesteld voor het Plusfonds Dijkpark. Ook 
wordt bekeken of er misschien meer gegadigden 
zijn om (kantoor)ruimte te huren. Zodra deze 
plannen iets meer duidelijk worden zal er een 
discussie-avond georganiseerd worden voor het 
hele dorp. Want zonder draagvlak en steun van 
u kan zoiets niet gerealiseerd worden. Als u bij-
voorbeeld nu al ideeën heeft voor  nieuwe/ 

 andere activiteiten, geef dat dan nu al even aan 
ons door. En als u wilt helpen om bepaalde plan-
nen verder uit te werken: graag even een seintje. 
Want: vele handen maken licht werk!

Financiën 
De laatste jaren is er elk jaar iets geld over, maar 
dat is te weinig om het gebouw en alle inventaris 
goed te kunnen onderhouden. Laat staan te 
moder niseren of te vernieuwen. Die situatie 
moet dus verbeteren, bijvoorbeeld door te zor-
gen dat de zalen vaker verhuurd worden of door 
meer activiteiten in De Leeuw te organiseren. 
De activiteitencommissie zal binnenkort met 
nieuwe initiatieven komen, heeft ze toegezegd. 
Ook wordt gewerkt aan een plan om het dorps-
huis ‘duurzamer’ te maken qua energieverbruik 
en nieuwe functies te geven. Om al deze plan-
nen te kunnen realiseren zullen er diverse sub-
sidiegevers worden aangeschreven en zullen er 
inzamelingsacties worden georganiseerd.
De boekhouding wordt elk jaar opgemaakt door 
Ritsema (Administratie- en Belastingadvies-
buro) en gecontroleerd door het Algemeen 
 Bestuur.

Tenslotte
Wist u dat:
•  u de grote of de kleine zaal kunt huren voor 

een feest of andere gelegenheid?
•  de kleine zaal voor € 50,00 en de grote zaal 

voor € 100,00 gehuurd kan worden? 
•  u als Vriend van het Dorpshuis maar de helft 

betaalt?
•  u de zaal kunt reserveren via de website  

www.dorpshuisdeleeuw.nl/zalenverhuur, door 
op 06 13 738 359 of Niels Steenstra op  
06 18 967 968 te bellen?

•  het dagelijks bestuur heel blij is met mensen 
die zich inzetten voor het dorpshuis, zoals 
Diena Tichgelaar (schoonhouden van de 
 zalen, toiletten en de keuken plus het op peil 
houden van de koffie- en drankvoorraden), 
Abel Menger (elektra) en Maarten Strik 
( borders en terrassen) om er een paar te 
 noemen?

•  er een Nieuwsbrief bestaat? als u op de hoog-
te wilt blijven van de activiteiten in het dorps-
huis u zich op kunt geven voor de Nieuws-
brief? (Kijk op de site of vraag het, bijvoorbeeld 
via e-mail: info@dorpshuisdeleeuw.nl).

•  in de kerstvakantie het schilderwerk in het 
voorgedeelte van de grote zaal afgerond gaat 
worden? (U kunt nog helpen, graag zelfs!  
Zie de komende Nieuwsbrief voor de juiste 
datum en tijd).

Henk Vliem
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Dit jaar is het 25 jaar geleden dat het kinder
rechtenverdrag werd aangenomen. Speciaal 
voor deze gelegenheid maakten jongeren uit 
Thesinge en Garmerwolde een toneelstuk 
over vrij zijn. 
Op zaterdagmiddag 22 november was het 
zover: na twee maanden repeteren was de 
uitvoering in de Openbare Bibliotheek in 
Groningen. 

Het toneelstuk ging over vrij zijn. Vrij om te ge-
loven wat je wilt, zelfs als je gelooft in kabouters. 
En die kwamen warempel ook nog te voorschijn! 
Vrij om verliefd te worden op wie je wilt, zodat je 
niet aan je oude buurman wordt uitgehuwelijkt. 
Maar het ging ook over buitengesloten worden 
en over hoe vervelend het is dat je elke dag de 
afwas moet doen. Ale, Sarah, Daphne, Bas, Isa, 
Suus, Jesper, Rosa, Rosa, Jelle en Annemijn 
speelden de sterren van de hemel. 
Een reactie van de organisatie: ‘Wij waren alle-
maal erg onder de indruk. Er waren echt kippen-
vel-momenten bij. Ik hoop dat jullie nog meer 
optredens hebben.’
Dat hopen wij ook! En het ziet er goed uit, want 
we zijn gevraagd op twee verschillende bijeen-
komsten over kinderrechten en vrede te komen 
spelen!

Start nieuwe toneelcursussen
We zijn weer begonnen met een nieuwe jonge-
rengroeptoneel, op de woensdag van 18.00 tot 

Zeer geslaagd optreden

De eindpose (foto: Richt Bouma)

19.30 uur in dorpshuis Trefpunt. Als je nog mee 
wilt doen kun je nog instromen. Je kunt gewoon 
een keer komen kijken en/of meedoen. 
Je hoeft het (nog) niet te kunnen, alleen maar 
zin te hebben om leuke lessen te volgen met 
anderen uit Thesinge en Garmerwolde. We 
doen nu een blok improvisatietoneel, waarbij je 
leert om het eerste te doen wat in je opkomt, met 
veel oefeningen en spelletjes. Sommige ken je 
misschien van programma’s als ‘De lama’s’ of 
‘De grote improvisatieshow’. 

Voor volwassenen begint er in januari een 
toneel cursus. Net als de cursus voor jongeren 
en kinderen hoef je helemaal geen ervaring te 
hebben. We werken niet aan een optreden, 
maar gaan spelenderwijs bezig met oefeningen 
over emotie, houding en stemgebruik. Leer op 
een veilige en leuke manier jezelf als acteur of 
actrice kennen. Voor informatie: richtbouma@
hotmail.com.

Richt Bouma

‘Alles heeft met alles te maken’, zei Leonardo 
DaVinci (1452-1519) en dat ervaren de kinderen 
op De Til elke dag. De nieuwe methode waaruit 
ze les krijgen biedt de verschillende vakken 
 zoals aardrijkskunde, techniek, geschiedenis, 
creatieve vorming en filosofie als een samen-
hangend geheel aan. De kinderen leren geen 
losstaande dingen, maar ervaren tijdens de les-
sen dat alles samenhangt, met elkaar in ver-
band staat en een betekenis heeft. 
De bovenbouw (groep 6, 7 en 8) heeft de eerste 
periode gewerkt met het thema Indianen. Ze 
hebben brood gebakken, een hoorspel opge-
voerd over de Mayflower (een schip) en ze heb-
ben overeenkomsten ontdekt tussen Sinterklaas 
en Wodan. Ook hebben ze hebben diverse 
scheppingsverhalen gehoord van de Indianen, 
de Germanen en de Christenen, soms met 
 behulp van de geloofs-, dan weer met hulp van 
de wetenschapsbril. De kinderen hebben plaat-
sen in Zuid- en Midden-Amerika geleerd en daar 
korte verhaaltjes over verteld aan elkaar. 
De kinderen zijn bezig geweest met de water-
huishouding van planten, ze hebben cactussen 
bestudeerd en met hulp van ‘het touw der ver-
wondering’ (150 meter lang) een beeld  gekregen 
bij het ontstaan van de aarde.
Tijdens de gymles leerden ze boogschieten, ze 
hebben van klei vissen en bloempotten gebak-

ken, dromenvangers geknutseld en medicijn-
buidels gemaakt.
Al deze activiteiten hebben met elkaar te  maken, 
waardoor de kinderen zicht krijgen op de bete-
kenis en de samenhang van gebeurtenissen, 

CBS De Til 

Betekenisvol leren met DaVinci

Eindelijk: de laatste centimeter van het 150 meter lange touw staat symbool voor het ontstaan 
van de mens (waaronder links Anouk van Dijken en rechts Emiel Ridder)

verhalen en processen. En wat ook erg belang-
rijk is: de kinderen vinden leren op deze manier 
erg leuk!

Ellen Meijer
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info@reindervanderveen.nl
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Veranderingen in de zorg
Per 1 januari 2015 gaat er veel veranderen. De 
gemeente krijgt de regie op een aantal zorg
taken die nu nog door de rijksoverheid en de 
provincie worden uitgevoerd. Wat  betekent 
dit voor mensen met een hulpvraag? En 
hun familie, buren, vrienden en omgeving? 
De gemeente Ten Boer organiseerde zeven 
informele bijeenkomsten om hierover in ge
sprek te gaan met haar inwoners. 

Op donderdag 20 november was Thesinge aan 
bod, een week later volgde Garmerwolde. Beide 
avonden hadden Marian Scharft (kwartiermaak-
ster van De Deel) en wethouder Peter Heidema 
de leiding. 
De avond werd geopend door Alje van Bolhuis 
met een aantal Gronings-talige liedjes. Hierna 
nam Peter Heidema het woord en wenste ieder-
een een gezellige leerzame avond en een 
 smakelijke maaltijd. Deze was in beide dorpen 
goed verzorgd en bestond uit een kop heerlijke 
soep en verschillende soorten broodjes en 
 beleg.
Na de gezellige maaltijd nam Marian Scharft het 
woord en legde uit wat er zoal gaat veranderen 
het komende jaar. Er wordt een onderscheid 
gemaakt in medische en maatschappelijke 
 problemen. De gemeente is verantwoordelijk 
voor het oplossen van niet-medische taken, 
 zoals dagbesteding, individuele begeleiding en 
huishoudelijke hulp; verpleging en het bieden 
van intensieve zorg vallen onder de ziekte-
kostenverzekering. Ergens ‘recht’ op hebben is 
verleden tijd.

Huishoudelijke hulp
De eenvoudige huishoudelijke hulp (HH1) stopt 
in de gemeente Ten Boer per 1 juli 2015. Voor 
mensen met een smalle beurs komt een kleine 
toeslag, maar verder moet men het zelf regelen 
en betalen. 
De zware hulp (HH2) blijft gewoon bestaan, 
maar waarschijnlijk gaan de mensen wel terug 
in uren.

Persoonsgebonden Budget (PGB)
2015 wordt een overgangsjaar waarin het PGB 
een zaak van de gemeente wordt. De dorps-
coach behandelt de aanvraag samen met u. 
Zorg dat er iemand bij u is tijdens het huis-
bezoek. Belangrijk is dat het PGB niet meer aan 
de aanvrager wordt uitgekeerd maar aan de 
Sociale Verzekeringsbank (SVB) die het toege-
wezen budget voor de aanvrager gaat beheren. 
Dit wordt het trekkingsrecht genoemd.

Jeugdzorg
Voor de inkoop van zorg voor de jeugd geldt een 
overgangsperiode van drie jaar. Regionaal en 
ook landelijk zijn er allerlei afspraken gemaakt 
over pleegzorg, crisisopvang en jeugdreclasse-
ring. Bovendien kunnen de coaches gebruik 
maken van een expertpool. En natuurlijk wordt 
er overlegd met de wijkverpleegkundige, huis-
artsen, scholen en jeugdartsen GGD.

Privacy 
De gemeente krijgt geen medische gegevens, 
maar natuurlijk wel lijsten van mensen waarvoor 

ze iets moet organiseren. Uiteraard hebben de 
medewerkers geheimhoudingsplicht.

Omslagpunt in denken
De strekking van het verhaal is duidelijk. Er gaat 
veel veranderen en het wordt er niet gemakke-
lijker op. Voor vragen kan men echter altijd 
 terecht bij De Deel, dat uit een klein, maar slag-
vaardig team bestaat met veel expertise. De 
dorpscoaches proberen samen met u een pas-
klare oplossing te vinden, zo mogelijk in een 
gesprek bij u thuis aan de keukentafel.
Eén van de grootste hobbels die moet worden 
genomen is dat er een omslagpunt in het den-
ken moet plaatsvinden: van 100% verzorging nu 
naar zelf initiatief tonen en oplossingen zoeken. 
We moeten weer meer zorgen voor elkaar, meer 
voor elkaar betekenen. Pas als het niet lukt, 
komt de gemeente in beeld. 
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelin-
gen in de zorg, neem dan een gratis abonne-
ment op MANS, uitgegeven door de Wmo- 
adviesraad.

Alje van Bolhuis sloot de avond af met een paar 
gezellige liedjes. Na het officiële gedeelte werd 
er nog nagekletst met een hapje en een drankje.
Het is een goed initiatief van de gemeente ge-
weest om deze avonden te beleggen. Niet alle 
bezoekers zijn tevreden over het antwoord, 
maar de mensen hebben waarschijnlijk wel een 
ingang gevonden om over hun persoonlijke 
 problemen te praten.

Detta van der Molen en Hillie Ramaker

Op kerstavond (24 december) wordt de kerst in 
zowel Thesinge als Garmerwolde ingeluid met 
een kerstnachtdienst die door dorpsgenoten is 
voorbereid. Aansluitend aan de diensten is er 
gelegenheid om elkaar een goede kerst te 
 wensen onder het genot van glühwein en 
chocolade melk. Het spreekt voor zich dat ieder-
een van harte welkom is! 

Kloosterkerk Thesinge 20.30 uur 
Voorganger is ds. mw. Tjitske Hiemstra uit 
 Groningen. Esther Grotenhuis (saxofoon), 
 Tanneke Schoppen (viool) en Piet Ettema 
( orgel) verlenen muzikale invulling en onder-
steuning. 

Dorpskerk Garmerwolde 22.00 uur
Er is geen voorganger; de lezingen en medita-
tieve momenten worden verzorgd door dorps-
genoten. Het Gemengd Mannenkoor Garmer-
wolde (onder leiding van Cees Leurs) en Hendrik 
Ritsema (orgel) verlenen muzikale invulling en 
ondersteuning. 

Blaaskapel ‘Alpenjagers’ geeft op zondagmid-
dag 18 januari 2015 een nieuwjaarsconcert in 
het Trefcentrum te Bedum. Deze blaaskapel 
bestaat uit een groep enthousiaste muzikanten 
en staat onder leiding van kapelmeester Roelf 
Stol.De groep speelt voornamelijk Tsjechische 
volksmuziek uit de streken Bohemen en 
 Moravië. Daarbij wordt de muziek aangevuld 
met Nederlands- en Duitstalige zang.
Ook zal het shantykoor De Lopster Störmvogels 
optreden. Met hun eigen muzikale begeleiding 
brengen zij een gevarieerd repertoire van shan-
ty en zeemansliederen.
Het concert begint om 14.30 uur, zaal open om 
14.00 uur. De entree bedraagt € 5,00 p.p. 
Kaarten aan de kassa.

Kerstnachtdiensten 
PKN

Nieuwjaarsconcert 
Alpenjagers 
Garmerwolde

Wist-u-dat…
•  Bert Buringa de finale heeft bereikt van Klouk 

(televisiequiz op RTV Noord, red.)?
•  Bert het tot nu toe geweldig doet en het 

hoogste aantal punten heeft?
•  de finale van Klouk 2014 op donderdag  

1 januari 2015 wordt uitgezonden?

•  Hanny Havenga uit Garmerwolde is geno mi-
neerd voor de titel Groninger van het jaar?

•  de beide andere kandidaten Arjen Robben, 
de bekende voetballer, en Marcel Hensema, 
een goede acteur, zijn?

•  de uitslag op oudejaarsdag bekend wordt 
gemaakt in het programma ‘Alle vijftig goud’ 
van 13.00 tot 14.00 uur op Radio Noord?

•  u tot 26 december eens per dag mag 
stemmen?

•  u voor stemmen en meer informatie kan 
gaan naar www.rtvnoord.nl/gvhj? 
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Ongelijke verdeling van bezit wordt een 
steeds nijpender probleem. Bij ons kan je 
dat voor een deel nog als een luxeprobleem 
zien, wereldwijd is het veel schrijnender: 
het rijke westen tegenover de derde wereld. 
Overdaad tegenover echte armoede en hon
ger. Hoe moeten we daar nu op reageren? 
Revolutie? Gewoon maar afwachten of het 
vanzelf over gaat? Of iets tastbaars doen 
voor de arme medemens? Ina van Zanten uit 
Thesinge weet het wel: zij sponsort een kind 
in Kenia en is daar onlangs op bezoek ge
weest. Een verslag van medemenselijkheid 
oftewel compassie.

Compassie met de medemens  Ieder kind telt

Ina’s zus Ria Beekman sponsort al negen jaar 
een kind in Kenia. Anderhalf jaar geleden ont-
stond bij Ria het plan om weer naar Kenia te 
gaan en Ina dacht: ‘Ik ga mee, maar dan wel met 
een zak geld…’ Ze begon dat geld in te zamelen 
met handeltjes, onder andere op de kerstmarkt 
en de dorpsbraderie en met haar melkkarretje 
voor de deur; dat leverde ruim duizend euro op!
‘En op een voorbereidingsdag in september’, 
vertelt Ina, ‘lagen er sponsorkinderen in de aan-
bieding. Ik viel op twee hele mooie chocolade-
meisjes, nam de kaarten mee en eenmaal thuis 
besloten mijn man Jacob en ik er een te gaan 
sponsoren. En een vriendin uit Thesinge de 
 andere.’
In deze krant werd Ina’s ‘handel voor Afrika’ al 
eerder gemeld, maar nu zij in oktober dus naar 
Kenia reisde om een en ander zelf te aanschou-
wen, besloten we haar eens naar haar ervarin-
gen en haar motivatie te vragen. Haar zus was 
er al een keer geweest maar had toen haar 
sponsorkind niet ontmoet, dat ging ze deze keer 
samen met Ina wel doen. Ook Ina ontmoette 
‘haar’ kind. Ze heet Megan, is nu 4 jaar en zat 
eerder in een ‘baby-moederproject’.

Compassion
Hoe gaat dat sponsoren van een kind in zijn 
werk? Ina: ‘Het gebeurt via een christelijke in-
stelling, Compassion, die directe lijntjes heeft 
met lokale kerken, waardoor het ingezamelde 
geld rechtsreeks daar belandt waar het nodig is. 
En dan niet een zak geld, maar doelgerichte on-
dersteuning, ook aan de familie van het kind. 
Zoals hulp bij hygiëne, waterzuivering, een ton 
om regenwater op te vangen (zijn ze minder tijd 
kwijt met water halen), een zonnepaneel met 
accu zodat de kinderen ‘s avonds bij een peertje 
hun huiswerk kunnen doen, hulp bij het bewer-
ken van het land en natuurlijk geld voor onder-
wijs. Met dat sponsoren bereik je dus dat de 
 familie selfsupporting wordt en het kind zich 
ontwikkelt en later ter plekke kan bijdragen aan 
meer welzijn en welvaart.’
Directe hulp dus, van gever naar ontvanger 
 zonder toestanden met strijkstokken of slecht 
beheer. Het hoofdkantoor van Compassion in de 

hoofdstad Nairobi is sober en er werken een 
hoop (vooral lokale) vrijwilligers. Ina vervolgt: 
‘Het mooie is, dat de sponsorkinderen die dank-
zij Compassion goed terecht zijn gekomen vaak 
betrokken blijven en zelf ook gaan sponsoren of 
helpen. Zo wordt het ook een lokale aangele-
genheid. En het leuke is, die kinderen willen 
altijd dokter, leraar of piloot worden.’ Ze vraagt 
me: ‘En waarom piloot, denk je? De leraren en 
de dokters helpen hen rechtstreeks, maar het 
zijn de piloten die de hulpgoederen invliegen!’ 
En zo gaan kinderen uit de sloppenwijken via 
het student-sponsorproject later vaak weer 
 kinderen in sloppenwijken helpen.
Zo’n project houdt daarnaast in: gezonde voe-
ding op school, medische hulp en goed onder-
wijs inclusief sociale vaardigheden. Ina legt dat 
laatste uit: ‘Door de armoe worden ze nood-
gedwongen egoïstisch, maar ze leren sociaal 
gedrag en komen zo uit de vicieuze cirkel.’
Ook is er (als voorloper) het ‘baby-moeder-
project’. Dat verzorgt voorlichting over hygiëne, 
ondersteunt gezondheid en voeding en bevor-
dert de geestelijke en motorische ontwikkeling 
van de baby. ‘De baby’s worden namelijk veel 
rondgesjouwd op de rug, of helemaal ingepakt 
in een hoek geparkeerd’, vertelt Ina, ‘en nu wor-
den de moeders gestimuleerd hun kroost  eerder 
te laten kruipen en lopen. En de vaders wordt 
geleerd om bijvoorbeeld een schommel te 
 maken.’

Afrika
Ina was weliswaar een keer in Tunesië, maar 
nog nooit in zo’n andere wereld als Kenia. Ze 
merkte dat de Afrikaanse cultuur hartelijk en 
uitbundig is, en dat dit ook geldt voor hun 
geloofs beleving. ‘Daarom zijn de armen via de 
kerken makkelijker te bereiken’, denkt ze. 
‘ Direct na aankomst in Kenia schaamde ik me 
eerst nog dat ik met al mijn luxe spulletjes zo 
hartelijk werd ontvangen door zulke lieve en 
enthousiaste, doch arme mensen. Maar al 
gauw draaide dat bij naar trots: op de inzet van 
de dankbare mensen daar, op Compassion en 
dus ook een beetje op mezelf… Maar als ik uit 
de sloppenwijk weer in mijn hotel was dacht ik 

Ina en Megan samen aan het genieten van de 
zelfgemaakt schommel
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De Noordpool? Nee hoor, de Noorderhaven 
in Groningen, daar woont de Kerstman. 
Tineke Meirink ontdekte zijn huisje 
(foto: Tineke Meirink)

weer: ik laat ze in de steek. Toen zei Ria: Jij, 
toevallig geboren in een betere wieg, deelt jouw 
rijkdom nu hier met hen, en dan mag je best 
even genieten van je luxe hotelkamer.’ En Ina 
voegt er nog aan toe: ‘Je wordt wel nederig bij 
het zien van zo veel ellende.’

Kenia
Ina vertelt in vogelvlucht haar reis: ‘Na een 
 ebola-check (!) op het vliegveld en de welkomst 
in het hotel gingen we de tweede dag voor het 
eerst een sloppenwijk in. Je kunt er pas over 
vertellen als je de geur kent: een mengsel van 
houtskool, riool, rotting, etensgeuren, kruiden, 
zweet, een “kakofonie” van geuren. De derde 
dag gingen we met in totaal vijf busjes naar 
Meru, 250 km van Nairobi. Maar dat is daar wel 
een hele dag rijden. Een mooie reis, het leek wel 
een natuurfilm.’ Ze kijkt er gelukzalig bij.
‘De vierde dag bezochten we daar een baby-
moederproject en ontmoette ik Megan. De klein-
ste kinderen schrokken van ons Witte Pieten - 
ze hadden nog nooit blanken gezien! Maar na 
het uitdelen van cadeautjes brak het ijs snel. Er 
werd voor ons gedanst en gezongen, ik voelde 
me als Máxima in Garmerwolde…’ De moeder 
van Megan sprak geen Engels maar wist met 
haar ogen en door Ina’s hand vast te houden 
genoeg dankbaarheid over te brengen. ‘Het 
voelde heel emotioneel en vertrouwd. Dan weet 
je: hier doe ik het voor’, zegt Ina stralend.
De vijfde dag, een zondag en (dus) rustdag, was 
Ina jarig. Na een bijzondere kerkdienst zijn de 
dames gaan shoppen en wandelen. En er was 
taart… De dag erna volgde nog meer ontspan-
ning: op safari in Meru National Park. Ina: ‘We 
hebben ze (bijna) alle vijf gezien: olifant, neus-
hoorn, nijlpaard, buffel en verse pootafdrukken 
van leeuwen. En natuurlijk zebra’s, giraffes, 
apen, gieren, kortom zo’n beetje alle wild. Het 
was fantastisch.’
De zevende dag was het weer reizen geblazen: 
terug naar Nairobi. Onderweg werd even ge-
stopt op de evenaar. De groep benutte de reistijd 
met mooie, diepgravende gesprekken.
Terug in Nairobi ontmoette Ina’s zus Ria de vol-
gende dag voor het eerst haar sponsorkind, 
Flaviour, nu vijftien jaar oud. Ze was, met haar 
mentor van Compassion, een dag eerder hele-

maal van de Oegandese grens naar Nairobi 
gekomen, een reis van negen uur met een 
 lokale bus (en dat is geen Qbuzz!). Ze was voor 
het eerst buiten haar dorp en de eerste van de 
familie die zo’n verre reis maakte; niemand van 
haar familie was ooit in Nairobi geweest. Ina 
 lachend: ‘Ze kreeg veel cadeautjes maar was 
vooral verrukt van Ria’s telefoon, maakte daar 
de hele tijd foto’s mee, vooral selfies. Ook het 
swipen (vegen over het scherm, red.) maakte 
veel indruk.’
Op dag negen was er weer een bezoek gepland 
aan een project. ‘Met sponsorkind Peter zijn we 
meegelopen van de kerk, waar het project  zetelt, 
naar zijn huis, drie kwartier door de brandende 
zon. Onderweg ontmoetingen met mensen, 
prachtig. Peters moeder toonde ons trots haar 
huisje, dat dankzij Compassion nu beter was 
ingericht dan voorheen: er was een keuken, een 
wc, een zonnepaneel. En ze verbrandde nu 
haar afval in plaats het her en der te dumpen.’
Dat doet Ina ineens weer denken aan “de vlie-
gende wc’s”: ‘In de sloppenwijken vliegen de 
zakjes stront je soms om de oren: men poept in 
een zakje en gooit het vervolgens door het raam 
naar buiten!’
Ik vraag of het ook gevaarlijk was in de slums. 
Ina antwoordt: ‘Ik heb me nooit een moment on-
veilig gevoeld, maar misschien is dat ook wel 
omdat er bewapende beveiligers meeliepen.’
De tiende en laatste dag besteedden ze aan een 
bezoek aan het hoofdkantoor. Hoe het allemaal 
georganiseerd is, bijvoorbeeld met de post tus-
sen de sponsor en het kind. Als de sponsor geld 
geeft maar verder nooit wat van zich laat horen 
zijn de kinderen wel dankbaar, maar missen het 
contact toch heel erg. Ina: ‘Post is voor het kind 
een teken dat het gewaardeerd wordt, dat er 
ergens op de wereld iemand zich voor jou inzet.’

Terug in de verwende wereld
Ina realiseerde zich: ‘Terug in de verwende wes-
terse wereld, de graaicultuur, het gezeur over 
Zwarte Piet, de Neckermannfolder… even schrik-
ken was dat: waar gaat dit over? Ook kreeg ik 
soms lauwe reacties: “Was het leuk daar? Ja? 
Oké, nou moi hè!”, maar daar was ik op voorbe-
reid.’

Waarom doet Ina dit? Ze legt het uit: ‘Het zit in 
me, ik wil graag mensen helpen, ben begaan 
met mensen die het moeilijk hebben, vandaar 
ook het pleegouderschap van Jacob en mij. 
Maar ik wil ook buiten mijn eigen wereldje kijken. 
En dankzij mijn zus kon dat verwezenlijkt 
 worden.’
Ze vervolgt: ‘Mensen vragen vaak: is het geen 
druppel op een gloeiende plaat? Nee, zeg ik 
dan, al die druppels maken een emmer vol, en 
dat werkt wél. Het gevecht tegen de reus 
 armoede is gigantisch, maar ik wil mensen over-
tuigen dat je ook met je eigen talent en met 
 relatief bescheiden middelen mensen uit de 
 armoede kunt trekken.’
Ina besluit met twee citaten, een van Moeder 
Teresa: ‘Armoede is te besluiten een kind te 
 laten sterven zodat jij kunt leven zoals jij wilt’, en 
een van Mahatma Gandhi: ‘Wees zelf de veran-
dering die je graag in de wereld ziet gebeuren’.
En tenslotte ook nog een van zichzelf: ‘Denk 
eens aan Compassion als je met de kerst zit te 
schransen!’.

Meer informatie is te vinden op: 
www.compassion.com. En er is ook meer te 
 lezen over deze reis op compassionreizen.
nl/2014/10/19/ontmoeting-met-megan en op 
compassionreizen.nl/2014/10/18/film.

Jan Ceulen

Ria ontmoet Flaviour, na negen jaar sponsoring
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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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Namasté
In Nepal is dit het gebruikelijke hindoeïsti
sche woord en gebaar om elkaar te groeten. 
Men legt de eigen handen tegen elkaar en 
zegt daarbij: Namasté. Overal wordt je op die 
manier gegroet. In winkels en restaurants 
en ook gewoon onderweg in de bergen. De 
sjouwers, gebukt onder een zware last, vaak 
in rieten manden en met een band om het 
voorhoofd, groeten ons onderweg vriende
lijk. Ook onze eigen sherpa’s groeten bij elke 
ontmoeting weer op deze manier. De beteke
nis van het woord is letterlijk: ik buig voor 
jou. Die vriendelijkheid en aandacht van dit 
volk is heel hartverwarmend.
 
Weerzien in Nepal
Op 11 november vertrok een groepje Thesin-
gers voor een reis naar Nepal. Parry de Raad 
ging er al voor de zevende keer naar toe. In zijn 
jeugd heeft hij bijna drie maanden in Kathmandu 
gewoond bij een Nepalese familie. Door de 
 jaren heen heeft hij altijd contact gehouden met 
dit gezin en tegenwoordig mailt hij met een klein-
zoon van de familie die heel goed Engels 
spreekt. Zo kwam ons reisgroepje van zes per-
sonen op de thee in het huis waar Parry destijds 
heeft gewoond en werden er mooie foto’s ge-
maakt van oma en alle vrouwen en kinderen die 
thuis waren. Heel bijzonder om zo in de woon-
omgeving van een Nepalese familie te zijn! 
 Sjanie de Raad was drie jaar geleden ook al bij 
dit gezin op bezoek. Zij heeft toen met Parry in 
een groepje van vier al een trektocht gemaakt 
en wilde er nog wel eens naar toe. Haar vrien-
dinnen, Marian Zijl en Truus Top werden uitge-
nodigd om mee te gaan en de groep werd com-
pleet door een vriendin van de familie de Raad 
en een zus van Parry. 

Vele nieuwe indrukken
Voor drie van de groep was het de eerste ken-
nismaking met een Aziatisch land. Direct na 
aankomst op de luchthaven stort de taxi zich in 
het chaotische linksrijdende verkeer met alle 
mensen die ertussendoor fietsen en lopen en 
overal honden die ook even oversteken. Je 
moet je er maar aan overgeven. Dat kost in het 
begin moeite maar het gekke is dat er nauwelijks 
ongelukken gebeuren terwijl de auto’s al toete-
rend van links naar rechts schieten. Wandelen 
in zo’n grote stad is ook een belevenis. De kleu-
ren, geuren, stank en stof en de drukte van alle 
mensen die bezig zijn op straat met de verkoop 
van van alles. Half op straat zit een vrouw achter 
een naaimachine of is bezig aan een weefge-
touw. Ernaast heeft de slager net een geit uitge-
beend waarvan de kop er bebloed naast hangt. 
De wegen zijn veelal onverhard en de auto’s 
rijden er vlak langs zodat het stof opwaait en 
neerdaalt op het geitenvlees, de vis of de groen-
ten die uitgestald staan. 

Verschil in kaste
We hebben drie dagen door Kathmandu ge-
zworven en dankzij Parry heel veel gezien en 
leuk gegeten op originele plekken in authentieke 
restaurantjes. Aan de heilige rivier hebben we 
de rituelen voorafgaand aan de lijkverbranding 

aanschouwd. Heel indrukwekkend in een omge-
ving met kleurrijke tempels en mensen die hun 
overledene met de voeten in het water lieten 
zakken en vervolgens het heilige water over de 
overledene sprenkelden. Verschil in ceremonie 
was er ook duidelijk. Afhankelijk van de kaste 
waarin mensen worden geboren is het een zeer 
sober gebeuren of een ceremonie met veel 
bloemenkransen en wierook en hardop rouwen-
de familieleden. Vlakbij bezochten we een 
 bejaardenhuis waar de oudjes heel tevreden 
alvast aan de oever van de rivier hun laatste 
dagen slijten. Veel tempels en Boeddhistische 
stoepa’s hebben we bewonderd voordat de taxi-
rit begon naar ons vertrekpunt voor de wande-
ling in het Langtang Nationale Park.

Langtang Nationale Park.
Met een gids en drie sherpa’s liepen we door de 
overweldigend mooie natuur. We hebben de 
hele reis heerlijk weer gehad. ‘s Nachts helder 
met een prachtige sterrenhemel en ‘s ochtends 
vrij fris maar halverwege de ochtend kon je in 
een T-shirt lopen. Door oerbossen met af en toe 
een aap op de uitkijk, langs watervallen, langs 
en door kabbelende bergbeekjes en over hang-
bruggen liepen we naar de volgende overnach-
tingsplek. Dit waren meestal primitieve lodges 
met een wc ergens buiten en een plek om de 
tanden te poetsen bij een waterstraaltje uit de 
bergen. Op diezelfde plek werd de afwas ook 
gedaan. 

Medische zorg
Na drie wandeldagen werd de groep abrupt ge-
splitst. Drie hebben het einddoel van de reis ge-
haald en drie hebben, doordat er één geveld 
werd door maag- en darmklachten, een extra 
dag doorgebracht in het voorlaatste dorp. Er was 
daar zelfs een medische hulppost waar onze 
verpleegkundige, Marian, mooie foto’s heeft ge-
maakt van de primitieve staat van dit ‘zieken-
huisje’. Op de tafel van de dokter, een vrijwilliger 
uit Wales, stond een enorme snoeppot met 
 pillen, alles door elkaar. Stretchers op een rij met 
een lakentje erop en in de hoek wat tandarts-
apparatuur. Medische zorg is gratis maar een 
donatie werd op prijs gesteld. Dit geld wordt ge-
bruikt voor behandeling van de bevolking. 

Dorpsleven van dichtbij
We hebben in het zonnetje het dorpse leven van 
dichtbij meegemaakt. Het gezinnetje waar wij 
onderdak hadden had een dochtertje van ruim 
een jaar. Het kind vermaakte zich hele dagen 
met een colafles aan een touwtje. Als het etens-
tijd was kauwde de moeder het eten voor, zette 
het kind op een kleedje, pakte het kopje vast en 
deponeerde het eten uit haar mond zo in het 
mondje van haar kind. Op 3500 meter hoog had-
den wij niet zoveel moeite met de ijle lucht. De 
drie die doorliepen naar bijna 4000 meter kwa-
men regelmatig adem tekort. Zelfs ‘s nachts 
waren ze achter adem na omdraaien in bed...

Landbouw en verse etenswaar
Gelukkig kon de terugtocht na twee dagen met 
de hele groep gemaakt worden. In drie dagen 
zijn we deels langs dezelfde en een nieuwe 
route gelopen. Vooral het laatste stuk was heel 
rustig in de prachtige natuur met een voor onze 
begrippen luxe overnachtingsplek. Ook genoten 
we van de landbouwwerkzaamheden en de ver-
werking van de producten. Het drogen van 
graan in de buitenlucht waarna het opgeslagen 
wordt in enorme ronde rieten bakken. De rode 
pepers die in het zonnetje liggen en overal klei-
ne moestuintjes waar vrouwen in aan het werk 
zijn. We eten verse rettich en een soort knol en 
genieten van vers gemaakte tomaten-noedel-
soep. Het eten in Nepal is heerlijk gekruid en ziet 
er over het algemeen smakelijk uit. Je moet er 
alleen niet ziek van worden...

Terug naar huis
Het was heerlijk om weer terug te komen in ons 
mooie authentieke hotel in Kathmandu na een 
enge taxirit over veel onverharde wegen. Hoe 
dichter bij de bewoonde wereld hoe vaker onze 
chauffeur inhaalmanoeuvres uitvoerde tussen 
bijvoorbeeld twee vrachtwagens in. We hebben 
nog een dag de prachtige stad Baktapur be-
zocht en een avondje doorgebracht met de 
 Nepalese kleinzoon van Parry’s ‘familie’. Toen 
werden de koffers gepakt met talloze souvenirs 
en cadeaus voor het thuisfront en kwam er een 
afscheid na zeventien onvergetelijke dagen.

Truus Top. 

Van links naar rechts: Marian Zijl, Sjanie de Raad, Truus Top en Parry de Raad met op de 
achtergrond het dorp Langtang en de gelijknamige bergtop en op de voorgrond wapperende 
Nepalese gebedsvlaggetjes (foto: Thea Goes)
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Agenda

Foto van de maand

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge

Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge

Colofon
Eindredactie 
Garmerwolde:
Hillie Ramaker-Tepper  050 541 5335
Marja Wijnand-de Poel  06 41 160 523
Thesinge:
Jan Ceulen  050 311 6551
Fotograaf Garmerwolde
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
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
zondag 18 januari vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16

Het Scheuvelhoes in Thesinge wordt druk herbouwd voor de 
komende winter (foto: Joost van den Berg)

Zondag 21 december
4e advent
10.00 uur in Thesinge 
ds. Diemer uit Bedum
Woensdag 24 december
Kerstnachtdienst
20.30 uur in de kloosterk in 
Thesinge
22.00 uur in Garmerwolde
Donderdag 25 december
1e kerstdag
10.00 uur in Thesinge
ds. mw. Oosting uit Glimmen 
M.m.v. kindernevendienst.

Zondag 28 december
10.00 uur in Thesinge 
ds. mw. Meihuizen uit Kantens
Zondag 4 januari
10.00 uur in Thesinge 
ds. De Groot uit Groningen
Zondag 11 januari
10.00 uur in Thesinge 
ds. mw. Fortuin uit Groningen
Zondag 18 januari
10.00 uur in Garmerwolde
ds. Langenburg uit Middelstum
Zondag 25 januari
Gezamenlijke dienst
10.00 uur in Ten Post
ds. Van der Zwaag uit Wildervank

Zondag 21 december
9.30 uur Dienst des Woords
14.00 uur prof. H.G.L. Peels
Donderdag 25 december 
1e Kerstdag
9.30 uur Dienst des Woords
14.30 uur drs. R.G. den Hertog

Vrijdag 26 december
2e Kerstdag
9.30 uur Zangdienst i.s.m. 
kindernevendienst.
Zondag 28 december
9.30 uur Dienst des Woords.
14.30 uur ds. E. Everts
Woensdag 31 december
Oudejaarsavond
19.30 uur

Elke zaterdag
-  Thesinge; 15.00 - 22.00 uur: Café 

De Oude School open (niet op 
27-12).

-  Thesinge; 16.00 uur: Café 
Molenzicht open.

Zondag 21 december
-  Garmerwolde, dorpshuis De Leeuw;
  17.00 uur: Kerstmaaltijd, vijf 

gangen, live muziek, crèche en 
eetcafé voor kids. € 15,00 p.p., 
kinderen € 5,00. Aanmelden zo 
spoedig mogelijk:  
info@dorpshuisdeleeuw.nl.

Oud en Nieuw 
-  Garmerwolde, kerktoren; 0.00 

uur: Kloksmeren. We luiden het 
nieuwe jaar in met klokluiden, 
een drankje en een hapje.

-  Thesinge, Kloosterkerk; 0.00 uur: 
Kloksmeren. Alle Thesingers zijn 
van harte uitgenodigd om een 
borrel te komen halen en te 
proosten op een goed Nieuwjaar.

-  Thesinge, dorpshuis Trefpunt; 
0.30 - 3.00 uur: Glitter & Glamour 
thema. Haal allen uw Geer & 
Goor of Roy Donders glitterpak 
van zolder en gaan! De bijpas-
sende beats en melodieën 
worden verzorgd door Dj Reini.

Zaterdag 10 januari
Thesinge, Café Molenzicht: 
Nijjoarsveziede. Kaarten zijn € 
7,50 p.p. De kaartverkoop is op 
zaterdag 27 december van 10.00 
- 12.00 uur bij Alex Mollema, 
Molenhorn 5, daarna telefonisch: 
06 29 036 162 of via 
dorpsbelangen@thesinge.com. 

Woensdag 14 januari  
Thesinge, dorpshuis Trefpunt; 
20.00 uur: Theater Te Water met 
‘De Grote Schok’. Entree: € 12,50. 
Reserveren: stichtingfelicitas@
gmail.com, tel. 06 14 948 438.
Vrijdag 16 januari
Ten Boer, dorpshuis Ten Boer; 
14.00 uur: Nijjoarsveziede ANBO.
Donderdag 29 januari
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 uur: 
Koffiemorgen.

‘De Soos’
De klaverjasavond in december 
heeft de volgende uitslag opgele-
verd:
1. Ton Bouchier 5037
2. Jannes Ramaker 4939
3. Jan van der Molen 4853
4. Riëtte van der Molen 4789

De volgende keer is op dinsdag 13 
januari, aanvang 20.00 uur in dorps-
huis De Leeuw te Garmerwolde.

Stoomfluitje
Te koop: voederhuisjes, voeder-
plankjes, nestkastjes en vetstaven 
voor vogels. R.J. Ganzeveld, 
W.F. Hildebrandstraat 45, 
Garmerwolde, tel. 050 541 4314.


