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Op vakantie?
Vaak is het een uittocht van Thesingers en 
Garmerwolde naren als de zomervakantie 
begint. Maar hoe zit dat eigenlijk met de 
 boeren in onze dorpen. Gaan die wel eens 
met vakantie? De Garmer & Thesinger 
 Express zocht een aantal van hen op. 

Niet te ver van huis 
Als het aan Gera en Wim van Beesten van 
 Achter Thesinge ligt dan hoeft vakantie niet zo 
nodig. Gera lachend: ‘Ik ben blij met hond, kat 
en tuin maar Wim wil er wel graag af en toe  
even tussen uit.’ Ze zijn het liefst een lang 
 weekend ergens in Nederland in een lekker 
 hotel en op een paar uur rijden van huis.  
Met de kinderen hielden ze vroeger ook korte 
vakan ties met een intensief programma. ‘We 
wilden ze in korte tijd zoveel mogelijk laten zien. 
We houden allemaal van het bezoeken van 
 musea en hebben in  Nederland veel gezien. 
Ook de natuur in ons land is de moeite waard  
en dan kijken we  natuurlijk ook naar wat er in de 
wei loopt en wat er op het land staat in een 
 andere omgeving. Onze drie dochters zijn bijna 

Een tientonner!
Op 12 januari bereikte een koe van boer Roelof 
Bus van Achter Thesinge de productie van tien 
ton aan vet en eiwit in de melk. De koe heet 
Rachel 9 en is geboren op 8 februari 2000. Op 
een overzicht staan alle gegevens over haar 
afkomst, het aantal melkdagen en de hoeveel
heid melk die de koe gaf. Deze koe is de eerste 
van boer Roelof Bus die deze prestatie neerzet. 
Ook behaalde zij in 2011 al de prestatie van het 
leveren van honderdduizend liter melk! Dit werd 
beloond met een zilverkleurig kleiner beeldje 
waarvan Leonie Bus, de vrouw van Roelof, er 
acht stuks kan laten zien. In totaal heeft de 
 familie Bus met acht van hun koeien deze 
 prestatie neergezet. Op 8 mei werd Rachel 9 in 
het zonnetje gezet door de bedrijven Agrifirm, 
Friesland Campina en CVR kunstmatige insemi
natie. Van alle bedrijven staan er drie beeldjes 
te pronken en werden onder het genot van koffie 
met gebak door vertegenwoordigers van de 
 bedrijven mooie woorden gesproken. Ook de 
vader van Roelof, Goossen Bus, en zijn oom, 
Justinus Bus, deelden in de feestvreugde. Beide 
mannen zijn dagelijks op de boerderij te vinden. 
Allebei van oudsher echte koeienboeren die 
overtuigd zijn van het nut van het buiten weiden 
van de koeien. Er staat dus nog geen melkrobot 
in het bedrijf van Bus. De koeien worden op
gehaald tegen melkerstijd. ’s Ochtends meestal 
door oom Justinus en ’s middags door vader 
Goossen of moeder Reina Bus. Er zijn 130 
melkkoeien en 100 stuks jongvee. ‘Meestal 
 melken we met drie man in de melkput. Leonie 
melkt ook mee en vertelt dat het melken een 
echte teamsport is. Je bent goed op elkaar in
gespeeld en het komt aan op samenwerking.

Camping ‘Witterzomer’
Als boer ben je dag en nacht met je bedrijf in de 
weer. Leonie Bus wil er dan wel 14 dagen even 

tussenuit. Ze kampeert graag bij Assen op de 
camping en aan de kinderen was dit ook wel 
besteed. De oudste zoon, Joost, is 17 en ging 
voor het eerst niet meer mee. Hij is dit jaar naar 
Turkije gevlogen met vrienden. De andere twee 
kinderen, Wouter (15) en Nathalie (7) vermaken 
zich er prima. De ouders van Leonie staan ook 
op de camping en met haar vader fietst Leonie 
de Fietsvierdaagse. Leonie: ‘Roelof komt als hij 
tijd heeft ook naar de camping maar hij blijft er 
niet de hele tijd. Thuis heeft hij wel wat beters te 
doen, zegt hij! Ik zit ook niet de hele dag voor de 
caravan, hoor. Je moet wel wat te doen hebben. 
We fietsen veel en ik mag ook graag een dagje 
winkelen in Assen. Vroeger zijn we wel eens op 
winterportvakantie geweest. We vonden dit alle
bei geweldig! Maar de busreis was voor ons een 
ramp. Roelof stapt nooit weer in een bus! En van 
vliegen houden wij allebei niet. We hebben nog 
nooit gevlogen. Bij ons thuis is eigenlijk het 
mooiste vermaak. Rijden met de menkar en het 
verzorgen van de paarden. We hebben een 
fjordpaard en een shetlander. En we genieten 
van een leuk dagje uit met elkaar. Heel vroeg 
gaan we dan op stap zoals onlangs naar de 

Apenheul. Vorig jaar hebben we het ‘blote 
voeten pad’ gelopen. Dat soort uitjes vinden wij 
leuk en dan zijn we vóór melkerstijd weer thuis.’ 

Truus Top

Op de foto van links naar rechts bij koe Rachel 9  de kinderen Bus: Joost (17), Wouter (15) en 
Nathalie (7) en hun ouders Leonie en Roelof (foto familie Bus)
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uit gevlogen. De oudste woont met haar kers
verse echt genoot in Ten Post. Zij werkt bij 
 Buurtzorg en komt regelmatig even aanwaaien.’ 
Haar man kan eind augustus het bedrijf een 
paar dagen overnemen als wij er even tussenuit 
gaan. ‘Daar zoeken we nu een leuk arrange
ment voor met een fijn hotel. Dan nemen we het 
er ook echt van! Het is een rustig idee dat onze 
schoonzoon zich er wel mee redt. Hij is tech
nisch genoeg om met de melkrobot om te gaan. 
Hij verzorgt alle dieren en houdt in de gaten  
dat de robot zijn werk blijft doen. En onze doch
ters zorgen thuis voor opa.’ De vader van Gera 
woont bij hen, in een eigen deel aan de boerde
rij. Hij is 84 jaar oud en heeft ook zorg nodig. De 
jongste dochter werkt in het UMCG als student 
HBOV en de middelste dochter is werkzaam bij 
een bedrijf in Assen dat managementsoftware 
ontwikkelt voor de melkveehouderij. We weten 
nu nog niet waar de reis eind augustus naar toe 
gaat. ‘We zijn twee jaar geleden in Ootmarsum 
geweest en ook een weekend in Zeeland. In 
Nederland kun je alle kanten op!’ 

Truus Top De hele familie Van Beesten (foto Andries Hof)

Eigenlijk is dit een onmogelijke combinatie, in de 
zomer op vakantie gaan. In de winter, zeker voor 
bouwboeren is er vaak wel tijd. Veeboeren moe
ten 24 uur per dag, 7 dagen per week werken. 
Toch zijn we (Jan en Detta van der Molen) naar 
een veeboer toegegaan om te vragen hoe hij 
over vakantiehouden denkt. Deze boer woont 
niet in Garmerwolde of Thesinge, maar zijn roots 
liggen hier wel. Hij heeft lange tijd in Garmer
wolde gewoond, achter de huidige waterzuive
ring. Alhoewel hij nu in Middelstum woont en 
boert, is hij nog regelmatig in Garmerwolde te 
vinden. Hij is nog lid van Presto en Dorps
belangen, schiet elke dinsdag avond bij de 
schietclub in dorpshuis De Leeuw, en de  Garmer 
& Thesinger Express kan steevast rekenen op 
stukjes en foto’s van zijn hand wanneer er iets 
bijzonders is in het dorp. De meeste lezers 
 zullen nu wel weten over wie we het hebben: 
SiebKlaas Iwema.

Welk type koeien melk je?
‘Ik ben bezig over te stappen op Zweedse rood
bont, deze koeien lijken een beetje op Fries 
roodbont; ze geven meer melk maar wat minder 
vlees’.

Wel eens op vakantie geweest?
Op deze vraag antwoordde SiebKlaas ontken
nend. SiebKlaas moest al op jonge leeftijd (22 
jaar) het melken van zijn vader overnemen 
 omdat zijn vader arbeidsongeschikt werd. Sieb
Klaas: ‘Daardoor kwam het er ook niet van om 
als jonge vent op vakantie te gaan. Met school 
ben ik een keer in Londen geweest, maar dat 
was geen succes. De bus waarmee we waren 
liep vast in Londen. Het metropersoneel staakte, 
daardoor stonden we tweeëneenhalf uur vast in 
het centrum en kwamen we veel te laat bij ons 
pension aan. Alles liep in het honderd die dag. 
Afgezien van de ongemakken was Londen een 
mooie stad en heb ik me wel vermaakt.’

Is er wel zin of tijd om met vakantie te gaan?
Enigszins weifelend antwoordt Sieb Klaas: 
‘Nou, de zin is er niet echt maar de tijd ontbreekt 
ook. Ik melk 42 koeien en als vrijgezel sta je 
overal alleen voor. Werken is eigenlijk mijn 
 hobby, als ondernemer ben je tamelijk vrij in je 
doen en laten, dan spreekt vakantie je ook 
 minder aan. Alhoewel de vrijheid momenteel 
sterk wordt ingeperkt doordat je aan allerlei 
 regeltjes moet voldoen. Het wordt er niet leuker 
op om boer te zijn. Maar af en toe breek ik er ook 
nog eens tussenuit en ga, als het mooi weer is 
op een zondag, naar Duitsland toeren. Het is 
leuk om over kleine weggetjes te rijden, foto’s te 
maken en met de plaatselijke bevolking te 
 praten. Verder steek ik veel vrije tijd in de G&T 
wat erg leuk is om te doen, vooral wanneer je 
een beetje bekend wordt bij de officiële instan
ties.’

Detta van der Molen

Londen is een mooie stad, maar…
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Op donderdag 13 augustus was de officiële 
start van het veilig water- en aardbeving-
bestendig maken van de Eemskanaalkade 
Noordzijde tussen Groningen en Woltersum. 
Ook de omwonenden en overige belangstel-
lenden waren hiervoor uitgenodigd. Er kwa-
men twee bussen vol van de infomarkt op de 
zuivering. Na de plechtigheid kon men nog 
een versnapering krijgen (ijs, fris, vis).

Kunstenaar Bonny Dijkstra uit Leeuwarden was 
gevraagd om een stalen plaat van 1,40 meter 
breed en 13 meter lang te beschilderen. Dat 
heeft hij gedaan in veel vrolijke kleuren.
De eerste stukken damwand, vanaf Ritsema tot 
nabij Strootman, waren al gedaan. Het startsein 
voor de volgende 5,5 km werd gegeven door 
drie mensen: burgemeester Van de Nadort, de 
heer Luitjens (lid dagelijks bestuur waterschap 
Noorderzijlvest) en mevrouw Bernhardt (Rijks
waterstaat). Die laatste liet de claxon klinken, 
waarna het in de grond trillen van de fleurige 
plaat kon beginnen. 
De rand wordt circa 25 cm hoger dan de oude 
beschoeiing. In een later stadium zullen de dam
wandplaten op de hoogte van de maatgevende 

Dijkversterking Eemskanaalkade
hoogwatertoetsnorm voor het toekomstig type 
5A kanaal  in verband met grotere boten   verder 
worden getrild. Want bij bepaalde weers
omstandigheden  zoals windkracht 7, afhankelijk 
van de windrichting  kunnen er geen nieuwe pla
ten worden getrild en zo kan men toch doorwer
ken. Ook bij mist met een zicht minder dan 500 
meter mag het werkschip niet stil liggen in het 
Eemskanaal. En zo zijn er nog een paar  punten.
Om de 50 meter zullen in ieder geval tot de zui
vering aan kanaalzijde drie of vier wildredders 
worden bevestigd. Waar nu een wilduittreder zit, 
komt er weer een; misschien komt er zelfs nog 
ergens eentje extra. Tot het Jan Wierengabos 
zal de damwand circa 13 meter lang zijn, dan tot 
Woltersum 19 meter. Als men de Geweideweg 
voorbij is, zal men de oude beschoeiing weg
halen; hier komt bruin waterafstotende klei te 
liggen. Maar eerst wordt nog de verankering  
type leeuwanker, polsdikte  geplaatst. Deze 
wordt op 45 graden door de dijk ‘gedrukt’ en in 
beton gegoten (verankerd). Bij ondergrondse 
leidingen gaat men tot 50 à 100 cm diep en 
wordt de plaat door middel van een profiel met 
de andere damwandplaten verankerd.
De aannemerscombinatie Sterk /Ballast Nedam 

heeft het project aangenomen of de aanbeste
ding gewonnen en hoopt per dag circa 60 meter 
te doen. Eind 2015 moet het werk klaar zijn.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

De heer Luitjens, mevrouw Bernhardt en 
burgemeester Van de Nadort naast de fleurige 
plaat (foto Sieb-Klaas Iwema)

Voor het uitzicht hoef je 
niet weg
Ben en Elly Vink wonen al 26 jaar aan de Lage
weg 19 in Thesinge. Samen runnen ze hun melk
veehouderijbedrijf. Hun schoonzoon Jan Dolfijn 
ondersteunt hen daarbij. Ze hebben zo’n 75 
melkkoeien en daarnaast ook nog jongvee. Van
uit het woonhuis van hun bedrijf kijken ze prach
tig uit over het land, richting  Groningen. Heb je 
nog wel vakantie nodig als je zo mooi woont? 

Niet alleen romantiek
Het is misschien wel een idyllisch beeld zo van 
buitenaf, zo’n boerenbedrijf. Maar volgens Ben 
is het ook een keihard bestaan op dit moment; 
de prijzen van de melk zijn laag, dat komt mede 
doordat het melkquotum is afgeschaft en de ex
port tegen valt. Er is nog niet echt nieuwe regel
geving, dus boeren die werkzaam zijn in de 
melkveehouderij weten niet waar ze aan toe 
zijn. Alles ligt op dit moment stil en is onzeker. 
Juist in de zomer is er veel te doen. Naast de 
gewone routine zaken waar je al gauw zes uur 
per dag mee bezig bent. ’s Ochtends rond 06.00 
uur en ’s middags rond 17.00 uur wordt er 
 gemolken. De stal moet schoongemaakt en 
 omdat de koeien zelf kunnen kiezen of ze buiten 
lopen, moet Ben soms afrasteringen repareren 
of het land na de weidegang weer herstellen. 
Vooral in de zomertijd komt daar het gras
maaien, schudden, wiersen ( het in rijen leggen 
van het gras) en inkuilen voor de winter nog bij. 
Dan maken ze dus heel lange dagen. Van te
voren kunnen ze moeilijk iets plannen, want je 
bent als boer altijd afhankelijk van het weer. Dus 
een zomervakantie zit er niet echt in. Maar dat 
betekent niet dat ze nooit weggaan. 

Er af en toe op uit
De behoefte aan vakantie is er bij Ben en Elly in 
de beginjaren nooit zo geweest. Toen ze nog in 
de omgeving van Haarlem woonden en de 
 kinderen klein waren, kwamen er wel logeetjes 
of gingen hun kinderen uit logeren. Misschien 
gingen ze eens een dagje weg en er was ruimte 
genoeg op en rond de boerderij om te spelen. 
Kinderen vermaken zich wel op een boerderij. 
Dat zagen ze een paar maanden geleden ook 
toen ze op hun boerderij bezoek kregen van een 
groep peuters van de peuterspeelzaal in 
 Thesinge. ‘Ze zagen de koeien en de kalfjes, het 
ging vanzelf, ze vermaakten zich prima.’
Ben en Elly hebben een clubje van vier echt
paren, allen met een boerenbedrijf. Met dat 
clubje gaan ze zo’n drie à vier dagen per jaar 
weg. Ze hebben het geluk dat Jan het bedrijf op 

zo’n moment draaiende houdt. Zo zijn ze een 
aantal keren naar Denemarken en Duitsland 
geweest. Zo ook bij oudThesinger Piet Ritsema. 
Om zo’n bezoek heen maken ze dan allerlei 
 andere uitstapjes. Winkelen en aan het strand 
liggen dat is niets voor hen. Maar bijvoorbeeld 
wel excursies naar een kolenmijn in Polen of 
naar de haven van Rotterdam, de Tweede 
Maasvlakte. Mooie herinneringen hebben ze 
aan hun rondreis door Canada met de familie 
Langereis. Ze bezochten daar een schoolvriend 
van Ben en de familie Ridder afkomstig uit Ten 
Boer, die daar beide een melkveebedrijf  hebben. 
Meer vakantie is niet nodig. Het uitzicht met de 
mooie luchten en vaak een prachtige onder
gaande zon is zo mooi. Daarvoor hoef je niet 
weg.

Irene Plaatsman

Ben en Elly Vink (foto Mareen Becking)
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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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Op vrijdag 24 juli gingen we met dertien 
 personen weer een middagje er op uit. Met vier 
auto’s werd vertrokken naar Surhuisterveen, 
waar een bezoek gebracht werd aan het Ot en 
Sien museum. Eerst werd ons een film vertoond 
over Kornelis Jetses. Hij is de schrijver van de 
Ot en Sien boekjes; Sien is genoemd naar zijn 
dochter en Ot naar een buurjongen. De wanden 
hingen vol met de door hem geschilderde  platen, 
die we ons nog herinneren uit onze lagere
schooltijd. Maar er was nog veel meer te zien, 
zoals een klaslokaal, een dokterspraktijk, een 
ouderwetse keuken, een slaapkamer met 
 bedstee en een kapel. Verder veel oude 
gebruiks voorwerpen zoals oude kinderwagens, 
was machines, petroleumstellen, koffie kannen, 
weckflessen en nog vele andere dingen. Ook 
waren er oude kledingstukken te bewonderen, 
zoals een korset, die onze moeders nog droe
gen om het lichaam in te snoeren. En natuurlijk 
was er een winkeltje waar je leuke dingen kon 

Uitstapje 
Noaberstee

‘Noaberstee’ bij het Ot en Sien museum (foto Janna Hofstede)

kopen. Het is beslist een bezoekje waard.
Na de koffie en thee met appeltaart volgde nog 
een huifkartocht door de mooie omgeving.
Tegen vijf uur werd de auto weer opgezocht en 
ging het naar Marum, waar in de Kruisweg 
 genoten werd van een heerlijk diner. Voldaan 

gingen we dus ook huiswaarts en was er een 
einde gekomen aan een gezellige middag. 
 Bedankt Janna, ‘dat heb je weer goed geregeld’.

Roelie Dijkema

Op donderdag 30 juli was de jaarlijkse dagtocht 
van de ANBO afdeling Gemeente Ten Boer. Je 
kon instappen in Appingedam, Loppersum, Ten 
Boer en Garmerwolde. Tegen negen uur was de 
bus in Garmerwolde, waar de laatste zes men
sen instapten.
De reis ging richting Dwingeloo, waar in de 
buurtschap Leggeloo een bezoek gebracht 
werd aan Rosinkhof, een roomadvocaatproeve
rij. Na de koffie en thee met cake kregen we 
eerst een film te zien over de boerderij. Daarna 
kreeg ieder vijf kuipjes met verschillende sma
ken advocaat te proeven, evenals drie soorten 
likeur. Lekker allemaal. Natuurlijk was er een 
winkeltje waar je die lekkere dingen kon kopen. 
Daarna ging het naar Hoogeveen, waar in res
taurant Hoogeveen van een heerlijk diner werd 

Dagtocht ANBO
genoten. Dik en voldaan ging het richting Blok
zijl. Tegen drie uur waren we in Katerberg, waar 
onze boot De Vrijstaat II al op ons lag te wachten 
voor een tochtje op de Weerribben. Aan boord 
kregen we koffie en thee met een Blokzijler brok 
aangeboden. Het was heel mooi weer, de zon 
scheen de hele dag en dan lijkt alles veel mooi
er. Hoewel het stevig waaide, zochten velen het 
bovendek op.
Om goed vijf uur meerde de boot weer aan en 
werd de bus weer opgezocht en ging het huis
waarts. Om zeven uur waren we weer in Gar
merwolde. Als eersten stapten wij zessen weer 
uit de bus en was voor ons een mooie reis ten 
einde.

Roelie Dijkema

De Tocht om de Noord, de grote jaarlijkse 
 culturele ontdekkingstocht, doet zaterdag 26 
september ook Garmerwolde en Thesinge aan. 
Ongeveer 4000 wandelaars trekken dan door 
onze dorpen. Zoals u in de vorige editie hebt 
kunnen lezen, heeft Thesinge een uitgebreid 
programma klaar liggen. Maar ook Garmerwol
de zit niet stil. Als theaterdorp speelt het deze 
dag een belangrijke rol. 

Theaterspektakel 
Twee weken voor de start van de tocht staat de 
film ‘Loop mee op Jacobs pad’ online (zie de 
website van Tocht om de Noord). De ontknoping 
van dit verhaal vindt plaats in theaterdorp 
 Garmerwolde en wordt op de dag zelf live ge
speeld, door beroepsacteurs en figuranten uit 

Tocht om de Noord in Garmerwolde
het dorp. Samen met eerder opgenomen film
beelden is dit theaterspektakel meerdere keren 
op de dag te zien in en om de kerk. Het belooft 
een verrassend gebeuren te worden, waarin ook 
de zes vrouwen van de dominee die hier ooit 
preekte een dramatische rol spelen.
Theater, muziek van de Rijdende Popschool, 
orgelspel. Een masseuse voor vermoeide voe
ten, eten en drinken. Garmerwolde zorgt voor 
vermaak voor de wandelaars, maar ook voor de 
eigen inwoners en andere belangstellenden!
Wilt u meedoen aan het spektakel of helpen? 
Hebt u zelf een idee voor deze dag? Neem con
tact op via kerkvangarmerwolde@gmail.com of 
bel met Hannie Havenga, 050 549 41 11.

Anne Benneker 

Gitaarconcert in 
kerk Garmerwolde
Op zoek naar een locatie om een cd op te 
 nemen kwam Martin van Hees, een van Neder
lands meest veelbelovende gitaristen, terecht in 
de kerk van Garmerwolde. Enthousiast over de 
sfeer en de akoestiek wilde hij ook graag een 
concert geven in deze middeleeuwse kerk. Dat 
gaat gebeuren op zondagmiddag 20 september. 

Het programma
Op het programma staat deze middag J.S. 
Bach, 2e viool Partita (BWV 1004). Na een korte 
pauze volgen Quatre Pièces Brèves van Frank 
Martin (Zwitserland), Thème Varié et Finale van 
M.M. Ponce (Mexico) en ten slotte van H. Villa 
Lobos (Brazilië) twee Etudes en Cadenza. 

Nationaal en internationaal bekend
Martin van Hees (1990) werd geboren in 
 Groningen. Hij begon zijn gitaarlessen al op 
negen jarige leeftijd. Nationale bekendheid 
kreeg hij op 19jarige leeftijd toen hij de eerste 
prijs won bij het Lions Nationaal Gitaarconcours. 
In juni 2014 slaagde hij cum laude voor zijn 
master studie aan het Koninklijk Conservatorium 
in Den Haag met een onderscheiding voor zijn 
bijdrage aan hedendaagse muziek. 
Martin neemt deel aan verscheidene projecten 
waaronder hedendaagse muziek, kamermuziek 
en samenwerking met dans. Meer informatie 
vindt u op www.martinvanhees.com
Het concert op zondag 20 september begint om 
15.00 uur in de kerk van Garmerwolde. De 
 entree bedraagt € 10,  inclusief een consump
tie. Reserveren kan via kerkvangarmerwolde@
gmail.com of 050 542 07 29. 

Anne Benneker 
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In de G&T van juni van dit jaar heeft u  kunnen lezen hoe het oogst-
werk vroeger met de hand en zichtmachines te werk ging. Op zater-
dag 1 augustus (een week later dan gepland, vanwege het slechte 
weer) was het dan zo ver dat tijdens het nostalgisch oogstfeest in 
Garmerwolde het zichten met de hand en zichtmachine gedemon-
streerd werd.

Het nostalgisch oogstfeest is eigenlijk onderdeel van het rondje nostalgie 
van komend jaar. De wens was om bij dit rondje nostalgie een ouderwetse 
dorsmachine te demonstreren. Om dit te kunnen doen zijn echter schoven 
nodig die  gedorst kunnen worden. Met de huidige oogstmethodes worden 
deze niet meer geproduceerd, dus aan schoven moest op een andere 
manier gekomen worden. Samen met Piet van Zanten van het Geweide
hof in Garmerwolde werd daarom besloten om tijdens een nostalgisch 
oogstfeest voldoende schoven te produceren voor de dorsmachine.
De manier van werken die gedemonstreerd werd, met de hand zichten, in 

Nostalgisch oogstfeest Garmerwolde

combinatie met een zichtmachine, was vergelijkbaar met hoe het werk 
werd uitgevoerd tot halverwege de  jaren 60 toen de combine in opkomst 
was. Het zichten met de hand was noodzakelijk om een baan vrij te maken 
voor de zichtmachine en om in de hoeken te zorgen dat er ruimte was voor 
de zichtmachine om te keren. De zichtmachine werkte namelijk aan de 
zijkant van een trekker, dus er moest met de hand ruimte vrij gemaakt 
worden, zodat de trekker niet over het gewas reed. Dit betekende ook dat 
telkens één baan met de zichtmachine werd gemaaid, waarna de zicht
machine terugreed en opnieuw een baan deed. Rondom zichten was wel 
mogelijk, maar dan zou er rondom het gehele veld met de hand een baan 
vrij gemaakt moeten worden. 

Gekleed in kleding passend bij de tijd en met de oorspronkelijke werktui
gen waren mannen en vrouwen op zaterdag 1 augustus druk bezig met 
het zichten van het gewas en het binden van schoven. Voor een deel van 
de toeschouwers was dit vooral een feest van herkenning. Voor anderen 

Zichten met de hand (foto Freek Mandema) Zichten met de machine (foto Freek Mandema)
Schoven bij elkaar binden 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

Op 19 september om 16.00 uur 
klinkt weer het startschot voor 
 alweer de negende editie van de 
DörpsRun in Thesinge. De fanatie
ke en gezelligheidsloper weet ons 
prachtig evenement al jaren te 
 vinden voor de 4 km, 4 mijl, 10 km 
of halve marathon. Dit jaar met een 
nieuw onderdeel: de Estafette. Een 
leuke uitdaging voor sportieve 
 families, vriendenclubs of  bedrijven. 

Ready Steady…Go!
Meld je aan als groep 40plussers, 
50plussers, vv GEO leden, Katy 
Perry fans, fanfaregenoten,  gamers 
en ga zo maar door. Er wordt ge
lopen in groepen van vier, elk lid 
loopt 4 km. De totale gelopen tijd 
telt mee voor de prijs en opname in 
de nog op te richten Run of Fame… 
De eerste groep, ‘VLOT’, heeft zich 
al gemeld! Meer informatie over dit 
genootschap kunt u verkrijgen door 

na werktijden op te letten welke 
vrouwen in Thesinge sinds kort op
vallend vaak in sportief tenue het 
Klunder op en af lopen. 
Opgave voor de Estafette kan  
tot 16 september via  estafette@ 
thesingerun.nl en kijk voor meer 
informatie op onze (vernieuwde) 
website www.thesingerun.nl

Sportieve groeten Karline Malfliet

Stoomfluitje
Gevraagd: Wie o wie in Garmer
wolde heeft ‘World of Tanks’ be
steld en niet ontvangen? Nadere 
informatie bij de Agrishop.

Te koop: Eenpersoonsbed, geheel 
compleet met dekbed. Licht  eiken.  
€ 75,  Een eethoek: ronde tafel met 
4 stoelen en kussens. Licht eiken.  
€ 50, . Tel. 050 541 65 51

De Feestcommissie is bezig met de laat-
ste voorbereidingen voor een spetterende 
feestweek op 11 en 12 september. Voor jong 
en oud, dik en dun, man en vrouw en alles 
daar tussenin hebben we een programma 
 bedacht met nieuwe en vertrouwde elemen-
ten erin.

Zo starten we op de vrijdagmiddag voor de 
senio ren met een gezellige boottocht van Oos
terwijtwerd naar Appingedam. De kosten zijn  
€ 12,50 inclusief koffie en thee met gebak en 
een hapje en een drankje. De uitnodiging hier
voor rolt binnenkort in de bus bij de doelgroep. 
Voor vragen en aanmelding kun je terecht bij 
Wies van der Molen of Vera van Zanten.
Vrijdagavond is er een viswedstrijd voor jong en 

11 en 12 september Feest in Garmerwolde!
oud vanaf een uur of 18.30, onder leiding van 
Henk Hoiting. Deelname is gratis en na afloop 
eten we samen lekker een patatje. Verder zijn er 
natuurlijk prijsjes voor de beste vissers!

Zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur is het een 
 gezellige boel op het grasveld bij de heer 
 Pelleboer. Behalve de jongere kinderen en hun 
ouders zijn ook alle andere dorpsbewoners van 
harte uitgenodigd om hier een bijdrage aan te 
leveren. Lekker hapjes maken, eten of ver
kopen, workshops volgen, iets leuks maken in 
de knutseltent, denksporten en andere spelle
tjes doen in de spelletjestent, meedoen of kijken 
naar de bijzondere estafette en als klap op de 
vuurpijl kan iedereen meedoen met het touw
trekken! Deelname is gratis en er zijn leuke prijs

jes te winnen! Voor het aanbieden van hulp kun 
je terecht bij Joke de Jong of Karin Prins.

Vanaf een uur of 18.00 gaat de tweede editie 
van het enige echte Pop Bie Daip muziekfestival 
van start aan het Damsterdiep tegenover café 
Jägermeister. De entree is gratis, er zijn pannen
koeken voor de kinderen en het dorpshuis zorgt 
voor een lekkere maaltijd. Om 18.45 uur start de 
verloting waar jullie allemaal loten voor hebben 
kunnen kopen. De optredende bands zijn onder 
andere: De DAIP, Los Hermanos, Blues Blender 
en de Anouk Coverband. Een avond gevarieer
de muziek, luisteren, dansen, eten, drinken en 
plezier maken!

Groeten van de Feestcommissie
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Schoven bij elkaar binden 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

Hokken maken (foto Sieb-Klaas Iwema) Uitrusten na het harde werken (foto Freek Mandema)

een blik terug in de tijd van voor ze  geboren waren. Duidelijk was meteen 
hoe  veel werk het zichten met de hand was. Daarnaast was ook meteen 
te zien hoeveel werk een zichtmachine uit handen kon nemen, maar zelfs 
met zichtmachine is er niet op te werken tegen de huidige combines.

De vrijwilligers waren allemaal meer dan bereid om enthousiast uitleg te 
geven over het werk dat zij deden. Ik sprak met verschillende van hen. Zo 
kwam ik er achter dat de handgemaakte schoven niet met touw bij elkaar 
werden gebonden, maar dat stro uit de schoven zelf op een speciale ma
nier in elkaar gedraaid werd. Ook ik kreeg even de kans om, met uitleg, 
een schoof te maken. Het bleek een techniekje te zijn die je onder de knie 
moest krijgen. Van de schoven werden hokken gemaakt om het gewas 
verder te laten drogen op het land, in totaal tien  schoven per hok. Verschil
lende vrijwilligers begonnen na een korte uitleg enthousiast met hokken 
maken, maar werden er door één van de experts al gauw op gewezen dat 
ze hokken van niks maakten. Nog even wat extra uitleg en daarna ging 
het prima. De hokken die gemaakt werden  bleken Groninger hokken, blijk

baar deed elke provincie dat weer op zijn eigen manier. In  Groningen werd 
er in elk geval gezorgd dat het hok beschermd werd tegen het weer door 
twee schoven als een soort dakje bovenop de acht andere schoven te 
leggen.

Voor het zichten zelf was het van belang om scherp gereedschap te heb
ben. Af en toe was het daarom nodig om het staal aan te zetten, maar niet 
te vaak, want dan maak je hem blind! Het gereedschap was scherp ge
noeg als je er een paardenhaar op kon leggen en, als je deze wegblies, 
de haar doormidden werd gekliefd. 

Halverwege het oogstfeest werd er door de vrijwilligers nostalgisch ge
schaft en ben ik met  hernieuwd respect voor het zware werk van toen 
vertrokken. Combines nemen tegenwoordig een hoop werk uit handen, 
zodat er veel sneller  geoogst kan worden. Echter, het levert ook het gemis 
van een stukje gezelligheid op!

Freek Mandema

Boeren fietsen van Italië naar Rotterdam

De vv GEO heeft weliswaar ruime 
subsidies ontvangen voor de aan
schaf van een robotgrasmaaier, 
maar er blijft altijd geld nodig om de 
club draaiende te houden. Daarom 
ook dit jaar weer op de eerste vrij
dag van  oktober de traditionele 
rommelmarkt. En als u uw tuin op
fleurt met de prachtige bolchrysan
ten die de club in september bij u 
aan de deur bezorgt, spekt u daar
mee ook de clubkas. 

Gezellige rommelmarkt
Curiosa en een ruim aanbod aan 
tweedehands artikelen, boeken en 
speelgoed. Het is allemaal te 
 vinden op de rommelmarkt. De  
vv GEO  organiseert al achttien  

Rommelmarkt en bolchrysantenactie vv GEO
jaar lang jaarlijks deze gezellige 
rommel markt voor jong en oud. In 
het clubhuis staat de koffie klaar en 
is een wereld aan boeken te koop. 
Er zijn ook leuke prijzen te  winnen 
bij het altijdprijsspel.
Hebt u nog spullen in goede staat 
(geen witgoed, meubilair of tv’s) 
voor de rommelmarkt? Belt u dan 
met Jantje Ypey 050 3021714. 
De rommelmarkt vindt plaats op 
vrijdag 2 oktober in het clubhuis en 
de gymzaal aan de Hildebrand
straat in Garmerwolde. De deuren 
gaan open om 18.30 uur. 
Van 8 tot en met 12 september 
 worden de bolchrysanten huis aan 
huis verkocht in Garmerwolde en 
 Thesinge. 

Judoka Joris Boes uit Garmerwol
de heeft eind juli tijdens de Euro
pese Jeugd Olympische  Spelen in 
Tblisi een bronzen medaille ver
overd in de klasse tot 66 kilo. Hij 
was in 2013 ook al Nederlands 
kampioen in de klasse tot 15 jaar. 
In Georgië bleek in de halve finale 
de Oekraïner Manukian helaas  
te sterk, maar in de strijd om het  
brons versloeg Joris (ondanks drie 
 straffen) de Turk Sarikaya met een 
 wazari en een yuko. 
Gefeliciteerd met de bronzen plak!

Brons voor Joris Boes 

Wokkel exposeert 
met zijn schilderijen 
tijdens de landelijke 
Open Monumenten-

dag in de kerk van 
Garmerwolde 

(foto Sieb-Klaas 
Iwema)

Vijf boeren, onder wie Mathieu Lam 
uit Thesinge, en twee veeartsen uit 
het Hoge Noorden fietsen van 30 
augustus tot en met 6 september 
2015 de indrukwekkende etappe
koers van Tour for Life. Ruim 1400 
km leggen zij af in acht dagen  
van NoordItalië naar Rotterdam 
voor de Daniël den Hoed Stichting/

Erasmus MC Kanker Instituut in 
Rotterdam. 
In de G&T van april 2015 heeft u 
hier meer over kunnen lezen.
Giften zijn nog steeds welkom. Als 
u het team Boer for Life wilt steu
nen kijk dan op www.tourforlife.nl/
boerforlife.
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Rectificatie 
In het artikel ‘G&T van 20052015’ in de juni
editie stond dat Peta Jurjens tot haar vertrek bij 
de G&T alle financiën van de krant regelde via 
haar privébankrekening. Dit is onjuist. De bank
rekening stond wel degelijk op naam van de 
G&T en was dus niet privé.

De redactie

Pronte pracht, een fietstocht langs histo-
rische locaties en de boerennatuur in de 
omgeving van Garmerwolde en Thesinge. 
Inmiddels een zodanig bekend evenement 
dat Radio Noord er over berichtte in het 
 programma Noord en Ommeland.

Interview
Bij de kerk van Garmerwolde worden Lieske 
Mandema en Henk Vliem geïnterviewd door 
 Radio Noord. Lieske als vertegenwoordigster 
van agrarische natuurvereniging Ons Belang en 
Henk als vertegenwoordiger van de Historische 
Commissie van Garmerwolde, samen organi
satoren van Pronte Pracht. Ze vertellen over 
 verschillende leuke locaties die vandaag zijn 
opengesteld voor het publiek. De boodschap is 
dat er haast te veel is om alles te bekijken en dat 
iedereen zijn eigen route kan volgen langs een 
veelvoud aan locaties.

Vlaggen
Na nog even een blik te hebben geworpen op de 
gerestaureerde fresco’s in de kerk ga ik op pad. 
Ik stop als eerste bij de Langelandstermolen 
vernoemd naar het lange stuk land dat een boer 
daar voorheen had. De wind wil nog niet echt 
meewerken, zodat de molen langzaam draait en 
uiteindelijk helemaal tot stilstand komt. Dit geeft 
mij echter de kans om even binnen te kijken en 
de molenaar, die met zijn camper kwartier heeft 
gemaakt bij de molen, weet mij van alles over de 
molen te vertellen. 
Daarna rustig aan richting Thesinge verder fiet
sen. Halverwege opnieuw een duidelijke vlag 
die een interessante locatie aangeeft. De vlag
gen zijn de nieuwe vlaggen van de Historische 
Commissie die met subsidie zijn aangeschaft. 
Ze worden bij deze Pronte Pracht voor het eerst 
gebruikt en zijn, naast functioneel, net dat 
feeste lijke extraatje. Bij deze vlag zie ik kinderen 
met schepnetten in het water ’slaan’. Het is op
vallend hoeveel kleine visjes en andere beestjes 
er op deze manier uit de sloot worden gehaald. 
Daarna worden ze met een beetje hulp gedeter

Pronte Pracht, een evenement om trots op te zijn

mineerd. Om het geheel ook nog een beetje een 
wetenschappelijk karakter te geven, wordt op
geschreven welke dieren er zijn gevonden. 

Thesinge
De lucht wordt wat dreigend, dus ik vervolg mijn 
weg en zie nog verschillende vlaggen staan.
In Thesinge stop ik bij het smederijmuseum. Op 
deze toch al warme dag is het bij het vuur in de 
smidse niet per se aangenaam, maar het is 
 bijzonder leuk om te zien hoe staal wordt verhit 
en met verschillende hamers in vorm wordt 
 ge slagen.
Ook de molen Germania in Thesinge is geopend 
en er kan vrij rondgekeken worden. De molen 
draait niet, omdat dit een klus voor twee perso
nen is. Vanuit de molen is in een weiland achter 
de molen de houten kubus van Poplart te zien 
die eenzaam in het veld staat. 
Verderop in de route kom ik bij de oude Klooster
kerk in Thesinge. Ik ben net te laat, zodat ik het 
bespelen van het orgel heb gemist. Wel is men 
meer dan bereid mij uit te leggen hoe het orgel 
werkt en worden er nog even een paar toetsen 
ingedrukt om een idee van het geluid te krijgen.

Garmerwolde
Ik besluit terug te gaan, omdat ik wel zin heb in 
een hapje pudding in Garmerwolde bij de oude 
melkfabriek. Voor die tijd stop ik echter nog even 
bij het melkveebedrijf van Van den Bergh. In de 
stal krijgt iedereen een zuiveldrankje en een 
stukje kaas. Heel veel koeien staan er op dat 
moment niet, want de meeste koeien staan bui
ten in de wei. De familie Van den Bergh geeft 
uitleg over het werk op de boerderij en wat het 
betekent om melkveehouder te zijn. Alleen al in 
het melken van de koeien gaat een behoorlijke 
hoeveelheid tijd zitten!
Terug in het dorp ga ik als laatste nog langs de 
oude melkfabriek voor het hapje pudding. Er zijn 
allerlei verschillende  puddingen gemaakt met 
elk een geheel eigen smaak. De verzameling 
puddingvormen in de melkfabriek heeft ook in
drukwekkende proporties. Terplekke worden in 
de melkfabriek nog allerlei verschillende pro
ducten gemaakt met verse melk. Leuk om te 
zien hoe met relatief eenvoudige instrumenten 
iedereen zelf kaas, weidrank met vlierbloesem, 
boter of karne melk kan maken.

Voor de volgende keer
Onderweg besloot ik om niet overal te stoppen, 
want ik hield in mijn achterhoofd dat ik geen tijd 
had om alles te bekijken, zodat ik nog een hoop 
interessante locaties heb gemist. Gelukkig heb 
ik in voorgaande jaren ook al verschillende loca
ties bezocht en ik hoop in de toekomst nog vaker 
de Pronte Pracht van Garmerwolde en Thesinge 
te kunnen bekijken. En die dreigende lucht, uit
eindelijk is er tijdens Pronte Pracht geen spat 
regen gevallen!

Freek Mandema

Henk en Lieske worden geïnterviewd door Radio Noord  (foto Freek Mandema)

Nieuw was dit jaar een ‘natuurwetenschappelijk’ onderdeel, waar zeker de kinderen van genoten 
(foto Freek Mandema)
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Bent u wel eens de weg kwijt? Nou, 
donderdag 6 tot en met zondag 9 
augustus waren heel wat auto
mobilisten de weg kwijt. Het is toch 
heel eenvoudig om de route naar 
stad aan te geven in Ten Boer, door 
een grote 1 of 2 te plaatsen en als 
daar dan de auto’s de route volgen, 
dan komt het wel goed, lijkt me. 
Maar blijkbaar waren ze niet op dat 
idee  gekomen. Twee heren uit 
 Osnabrück reden zelfs 3 maal het 
bankje voorbij. Na enkele aanwij
zingen vonden ze de weg terug 
naar deze 163.000 inwoners tel
lende stad. Op een late avond, toen 
ik de kleine lieve (logé) viervoeter 
uitliet, werden we staande gehou
den, door een jongeman, die hele
maal in paniek was, omdat hij de 
weg in het donker niet kon vinden. 
Het toppunt van haast had een 
dame, die met de auto met caravan 
op de Molenweg wilde  keren. Een 
tegemoetkomende automobilist wil
de niet wachten en reed over de 
stoep, met als gevolg een klapband. 
Tja, en was er verder nog iets? Ja
zeker, vele dorpsgenoten waren 
weer teruggekeerd van verre zon
nige oorden of van de camping in 
de buurt, Vele fietsers passeerden 
het bankje, vooral op zondag. 
Steeds vragend om koffie, thee, ijs, 

Het bankje fris en bier. Maar iedere keer moes
ten we nee ver kopen, nou ja verko
pen? Er was niets te verkopen. 
Maar toch wel, bij Rustpunt aan de 
G.N. Schutterlaan was het één en 
ander te verkrijgen. Diverse dorps
genoten (meest mannen) kwamen 
even langs voor een praatje. En 
zult u misschien willen weten, waar 
gaat het dan zoal over. Nou, over 
‘je kunt het beste in een dood
lopende straat wonen, lekker rustig’, 
wat iemand zei die voorbij liep. 
Over meester Van der Molen, 
waarbij de echtgenoot van een 
echtpaar uit Veenendaal in de klas 
had gezeten. Over: misschien 
 nemen ze wel een abonnement? 
Over koetjes en kalfjes, paarden en 
boeren. Over mensen die voor een 
ingrijpende operatie naar het zieken
huis moesten. Over inwoners die dit 
dorp verlaten en elders hun heil 
zoeken. Over, over, … enz. Nee, 
daar hebben we het niet over ge
had. Over die voetbalclub, waarvan 
mij de naam even is ontschoten, 
maar die al genoeg aandacht krijgt 
de hele dag op de radio en ’s avonds 
op tv. En nu op naar de volgende 
maand, als de R weer in de maand 
is. Maar ook de maand voor een 
verjaardag, een feestje van de G&T 
Express. Van harte en nog vele uit
gaven in de toekomst.

Jakob van der Woude

De tijdelijke afsluiting van de Rijksweg, waardoor menigeen verdwaalde 
op het platteland van Groningen of te laat kwam (foto Andries Hof)

Hoe breed is 3 meter fietspad eigenlijk? Dat wil men aanleggen op de 
‘stadswech’, de oorspronke lijke weg tussen Groningen (Poelestraat) 
via Noorddijk, Garmerwolde, Ten Boer,  Kröddeburen, Winneweer, 
 Appingedam, Farmsum, Oosterhoek, Oterdum, Termunterzijl naar 
 Emden (Duits land, met veerboot). 6 kilometer is nog onverhard en 
 origineel, al vanaf 1400; Columbus moest nog geboren worden. Enige 
voorbeelden: 3 meter breed is 10 trottoirtegels aan elkaar! 
Iets leuks: een wilde eend heeft een giganest uitgebroed en wil het 
nieuwe fietspad over steken! Moedereend schat ik 30 cm lang en de 
kuikentjes 9 cm. Eendenkuikens lopen en zwemmen kop aan kont, 
zogenaamde ‘bumperklevers’. Als moedereend het fietspad verlaat, 
stapt het dertigste kuikentje er pas op! Er kunnen ook zestien frikan
dellen achter elkaar gelegd worden of vijftig gehaktballen van een 
zeer bekend café in de buurt! De Stadsweg is nu 7 à 8 (soms 9) 
meter breed (met fietspad van 1.20 m). De landbouwer blijft zeker 
1.50 meter van de slootkant met zijn volle wagen met hooi (hij kijkt 
wel uit!). Bij een fietspad van 3 meter is ‘ver sporen’ volgens mij 
 onmogelijk, en dat is wel eens nodig in een natte periode! 
Ondergetekende ‘op pad’ naar Drenthe. Het betonnen fietspad van 
Diever naar Wateren is 2.50 meter, maar daar is ook ruimte voor. 
Bovendien heeft dit fietspad dezelfde functie als ‘ons’ fietspad van 
Groningen naar Ten Post langs de Rijksweg: van dorp A naar B 
(woonwerkschoolverkeer). Bij natuurgebied de Hoekenbrink, Oude 
Willem, gaat een zeer druk bereden fietspad naar Hoogersmilde, 
ruim 6 km dwars door het DrentsFriesche woud, die 2 meter breed 
is. Bij Camping de Roggeberg bij Appelscha is het weer 2.50 meter 
breed, maar bij een grote camping is dat goed. Maar gemiddeld is 2 
meter normaal (zonder brommers).
De moraal van dit verhaal: 3,5 tegel minder (kosten besparend) of 5 
frikandellen of 16 gehaktballen (goed voor de lijn!). Twee meter fiets
pad en de kans dat je een kuikentje doodrijdt neemt met één derde 
af en de landbouwers kunnen nog laveren. Als je nu naar Kardinge 
rijdt op het fietspad van 1.20 meter, waar je overigens maar 90 cm 
van ziet (overhangend gras), moet je regelmatig het fluitenkruid in 
duiken omdat een brommer de sluiproute neemt. Je moet er niet aan 
denken wat jou voorbij kan racen op een fietspad van 3 meter! Voor
dat je er erg in hebt, word je ingehaald door een Prius (als hij niet 
toetert, hoor je deze auto niet)... Afwachten maar.

Roelf Ganzeveld

In het dorp zeggen ze…
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Agenda

Foto van de maand

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge

Colofon
Eindredactie
Garmerwolde
Hillie RamakerTepper  050 541 5335
Marja Wijnandde Poel  06 41 160 523
Thesinge:
Jan Ceulen  050 311 6551
Fotograaf Garmerwolde
Andries Hof  06 44 066 124
Fotografen Thesinge
Mareen Becking  06 85 289 751
Joost van den Berg  06 49 642 559
Penningmeester
Tjakko Tjakkes  050 549 9344
W.F. Hildebrandstraat 61
9798 PH Garmerwolde
Bank: IBAN NL74 RABO 0320 7057 49
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
bezorgen@gentexpress.nl
of bel met de redactie
G&T Express op het internet
www.gentexpress.nl
Opmaak Aly PeppingThesinge
Druk NetzoDruk Groningen

Volgende krant komt uit op 2 oktober
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 20 september vóór 18.00 uur 
via: gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16

Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.00  11.30 
uur: Inloopochtend Noaberstee.
Elke zaterdag
  Thesinge; 17.00  22.00 uur: 

Café De Oude School open.
  Thesinge; vanaf 16.00 uur: Café 

Molenzicht open.
3 t/m 20 september
Thesinge, voorstellingen ‘De 
Omslag’ in het Poplart Theater 
achter de molen. Tickets en 
informatie: www.poplart.nl 
Vrijdag 4 september 
Garmerwolde, dorpshuis De 
Leeuw; vanaf 17.00 uur: Dorps
borrel met daghap en frituur.
Zaterdag 5 september
Thesinge, in en rond het Trefpunt; 
16.00  19.00 uur: Viering 40   jarig 
bestaan G&T Express!

Zondag 30 augustus
gezamenlijke clusterdienst
10.00 uur Kloosterkerk in Ten Boer
mw. ds. Posthumus Meyjes uit Ten 
Boer
viering Avondmaal

Zondag 6 september
9.30 uur in Thesinge
mw. ds. Fortuin uit Groningen

Zondag 13 september
9.30 uur in Thesinge
mw. ds. Rooseboom uit Drachten

Zondag 20 september 
gezamenlijke startzondag 
10.00 Geref. Kerk in Ten Boer
ds. Elzinga uit Ten Boer
10.00 Kloosterkerk in Ten Boer
mw. ds. Posthumus Meyjes uit Ten 
Boer

Zondag 27 september
gezamenlijke clusterdienst
9.30 uur in Stedum
ds. Van Zessen uit Loppersum

Op 11 augustus arriveerde in de schemering een groep van 
15 ooievaars in Thesinge (foto Mareen Becking)

Dinsdag 8 september
Garmerwolde, dorpshuis De Leeuw;
20.00 uur: Klaverjassen bij ‘De 
Soos’.
Dinsdag 8 t/m vrijdag 12 
september 
Garmerwolde en Thesinge: 
Bolchrysantenactie vv GEO, 
verkoop aan de deur.
Vrijdag 11 en zaterdag 12 
september
Garmerwolde: Feestweek. Zie 
artikel in deze krant.
Zaterdag 12 en zondag 13 
september 
Landelijke Open Monumentendag, 
met onder andere:
Garmerwolde, Kerk Garmerwolde; 
10.0017.00 uur: Schilderijenexpo
sitie Carel Hazeveld en Wokkel. 
Lut Gielen, restauratieschilder, 
vertelt over haar werk in de kerk. 

Zaterdag 19 september
Thaisner DörpsRun, negende 
editie. Zie artikel in deze krant.
Zondag 20 september 
Garmerwolde, Kerk Garmerwolde; 
15.00 uur: Gitaarconcert. Entree  
€ 10,  inclusief consumptie. Zie 
artikel in deze krant.
Donderdag 24 september
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 
uur: Koffiemorgen. Iedereen is van 
harte welkom.
Zaterdag 26 september  
Garmerwolde en Thesinge: Tocht 
om de Noord. Zie artikel in deze 
krant. 
Vrijdag 2 oktober 
  Garmerwolde, dorpshuis De 

Leeuw; vanaf 17.00 uur: 
Dorpsborrel met daghap en 
frituur.

  Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 
Ophalen oud papier.

  Garmerwolde, gymzaal; vanaf 
18.30 uur: Rommelmarkt GEO. 
Zie artikel in deze krant.

Zaterdag 3 oktober
Thesinge: Lopend Eten.
Vrijdag 9 oktober
Garmerwolde, dorpshuis De 
Leeuw; 20.00 uur: Toneelvoorstel
ling ‘Familie’ van Maria Goos, 
gespeeld door theatergroep ‘Het 
Complot’.

Wist-u-dat…
•  u op de site www.thesinge.com/cultuur/felicitas het hele programma 

van Stichting Felicitas voor het seizoen 2015  2016 kunt bekijken?
•  het weer een heel gevarieerd aanbod is?
•  er vast wel wat voor u bij zit?
•  u al kaarten kunt reserveren als u dat wilt?
•  de bewoners van Thesinge het programma binnenkort in de bus 

krijgen?

•  Stichting Oude Groninger Kerken een blad uitgeeft?
•  er een themanummer over de kerk van Garmerwolde bestaat met 

prachtige foto’s?
•  deze € 3,75 kost en verkrijgbaar is in de kerk, via  

050 542 07 29 of kerkvangarmerwolde@gmail.com?


