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‘Zitten is niet mijn ding’

Aukje Groothoff; altijd in de weer (foto Joost van den Berg)

Aukje Groothoff woont met haar man Eisse Groothoff aan de  
G.N. Schutterlaan 33 in Thesinge. Ze deed heel haar leven veel vrij
willigerswerk, waaronder ruim 35 jaar in woonzorgcentrum Bloem
hof te Ten Boer. Tijd voor een interview dus. 

Van jongs af actief 
Aukje woont al 55 jaar, sinds ze is getrouwd met Eisse, in Thesinge. Ze 
groeide op in Roden en kwam als jong meisje regelmatig in Thesinge bij 
het gezin van haar tante, mevrouw Oudman. Tijdens die bezoekjes leerde 
ze Eisse kennen. Hij speelde toneel en Aukje ging er met een nichtje heen. 
Aukje en Eisse kregen vier kinderen, Nico, Henk, Gert en Anneke. De 
laatste twee zijn een tweeling. Nico en Gert wonen in Garmerwolde en 
Thesinge. 
Als jong meisje was ze al actief. Dat zat in haar aard en dat zit er nog 
steeds. En dat terwijl ze nu al 77 jaar is. Bij haar ouders moest Aukje al 
jong bijspringen in het huishouden en als er iemand in de buurt hulp nodig 
had, werd Aukje gestuurd. Ook in de tijd dat haar kinderen opgroeiden, 
stond ze voor veel mensen uit de G.N. Schutterlaan klaar en was op 
allerlei terreinen actief. 
Aan haar tante heeft ze speciale herinneringen. Jarenlang fietste ze elke 
woensdagochtend naar dat mooie plekje aan het eind van de Havenstraat 
met uitzicht over het Thesinger Maar. Toen haar tante ouder werd, kwam 
ze er veel vaker. Mevrouw Oudman droeg een band met een alarmknop, 
maar als ze kool aan het snijden was, of in de tuin werkte, drukte ze 
regelmatig per ongeluk op de knop. Aukje werd dan gewaarschuwd en 
ging er naar toe. Toch zijn het dierbare herinneringen. 
Ook nu nog staat ze graag klaar als er een beroep op haar wordt gedaan. 
Ze is vertrouwd met veel mensen uit het dorp en tijdens vakanties past ze 
op de huizen van de buren. 
‘Het zit in mijn aard’, zegt Aukje, ‘actief zijn’. Fietsen doet ze ook graag. 
Ze wil nog niet aan een elektrische fiets denken. ‘Laat mij maar gewoon 
fietsen, dan kan ik lekker om me heen kijken. Het hoeft niet zo snel.’ 

Een mensenmens
Als Aukje in de tuin bezig is, praat ze met iedereen die voorbij komt en 
denkt later vaak: ‘Ik ben al heel lang in de tuin maar heb eigenlijk nog niets 
gedaan.’ Ze geniet ervan om met mensen om te gaan. 
Ze gaat meer dan 35 jaar lang meerdere keren per maand naar Bloemhof 
in Ten Boer. Inmiddels zijn het leeftijdsgenoten waar ze vrijwilligerswerk 
voor doet. ‘Ik begon bij Bloemhof toen er gevraagd werd om mensen die 
ouderen met de auto ergens naar toe konden brengen. Dat was in het 
begin.’ Later werd ze gevraagd om bij te springen bij activiteiten die  
’s middags of ‘s avonds gehouden werden. Dat doet ze nog steeds; 
binnen kort helpt ze weer bij de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst. 
Inmiddels organiseert ze al twintig jaar, samen met anderen, om de veer
tien dagen de bingo in Bloemhof. Er komen wel meer dan zestig mensen 
op af. Omdat Aukje nooit met vakantie gaat, is de bingo die twintig jaar 
altijd doorgegaan. 
Af en toe springt ze ook bij in dorpshuis Trefpunt. In het oude Trefpunt 
verzorgde zij, samen met anderen, jarenlang de begrafenissen. Ze helpt 

nu nog steeds mee met koffie schenken bij begrafenissen en ook bij 
andere activiteiten springt ze bij. Ze heeft vroeger genaaid voor de kin
deren, heeft ook wel eens een naai of kookcursus gevolgd, maar vrij
willigerswerk was echt haar hobby. ‘Zitten is niet mijn ding. Ik moet er 
regelmatig even tussen uit. Hele dagen in huis zitten is niets voor mij.’ 
Aukje vermoedt dat, wanneer ze nu jong was geweest, zij voor een baan 
in de zorg had gekozen. 

Het leven nemen zoals het komt
‘Ik heb veel geleerd van het vrijwilligerswerk. Ik heb geleerd om met veel 
verschillende mensen om te kunnen gaan.’ Het maakt haar leven ook  
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wel rijk omdat ze ook zelf veel voldoening uit haar vrijwilligerswerk haalt. 
Elke woensdagochtend gaat ze met plezier naar Noaberstee. Het is er 
heel gezellig. Zo heb je ook weer contact met anderen. Vooral iets met 
elkaar doen vindt ze leuk: spelletjes doen, koken, een quiz, luisteren naar 
een spreker. En als er een uitstapje gemaakt wordt, is ze ook van de 
partij. Ze rijdt dan zelf ook wel en haalt andere ouderen op. Laatst had ze 
mensen van 90, 84 en 80 jaar in de auto en zelf is ze natuurlijk 77. Ze 

vertelt lachend: ‘Ik zei toen: ‘We hebben een heel kapitaal aan leeftijd in 
de auto zitten’.’
Aukje heeft zelf ook te maken met lichamelijke beperkingen maar kan daar 
goed mee omgaan. Het is haar aard niet om bij de pakken neer te gaan 
zitten. Je moet het leven, volgens Aukje, nemen zoals het komt. Misschien 
is ze daarom ook nog steeds zo levenslustig en energiek. 

Irene Plaatsman

Van Popschool naar ‘The MaP’

Nou, dat lijkt wel lekker te gaan. Rob 
en Bas zijn beiden begonnen in 
Popschoolband ‘The  Burning Birds’ 
en hebben inmiddels hun eigen 
band gevormd: ‘The MaP’. Ze heb
ben onder andere al eens in dorps
huis De Leeuw gespeeld. Mede 
doordat bandleden van school ver
anderden zijn Rob (gitaar) en Bas 
(toetsen) sinds een paar maanden 
samen verder gegaan met The MaP, 
en vulden zichzelf aan met Lars de 
Jonge (18, drums), waarmee de 
band een volledig Garmerwolder 
bezetting kreeg. 

Wat voor soort muziek spelen 
jullie met de band?
‘We spelen nog niet zo lang met z’n 
drieën dus we hebben nog niet een 
groot repertoire; vier eigen num
mers. We hebben vooralsnog geen 
bassist trouwens, en Bas zingt nu. 
Lars speelt overigens nog maar 
een half jaar drums. Hij heeft er 
veel gevoel en talent voor. Er is 
muzikaal duidelijk een klik tussen 
ons drieën. Door muziek van 
 Ibrahim Maalouf (trompettist) bij
voorbeeld worden we wel beïn
vloed, of bands als the Cat Empire 

(onder andere bekend van hun hit 
‘Brighter than gold’ uit 2013  red.). 
Niet dat we dan die nummers 
 precies gaan naspelen of zo, en 
daarnaast hebben we geen blazers. 
We zouden er dan wel een eigen 
draai aan (moeten) geven. Maar we 
spelen liever eigen nummers, of 
gewoon lekker jammen en los 
gaan.’

Hoe komen jullie aan de naam 
‘The MaP’, zo met die hoofd
letters?
‘Haha, dat staat niet ergens voor of 
zo, we vonden ‘t woord gewoon wel 
lekker klinken voor een band.’

Stoer bandlogo trouwens
‘Ja, mooi hè, dat heeft m’n broer 
Niels gemaakt.’

Even terugblikken: hoe is het 
destijds eigenlijk allemaal 
begonnen bij de Popschool?
‘Ik was zelf al een beetje bezig op 
de gitaar en merkte toen al dat ik 
erg blij werd van muziek maken. 
Toen een tijdje later de oproep voor 
de Popschool kwam via een email
lijst heb ik me direct aangemeld. Er 
werden toen in eerste instantie 
twee bandjes gevormd; één met 
basisschoolkinderen en één met 
middelbare scholieren waaronder 
ikzelf. Ieder volgend jaar werd er 
soms wat gehusseld met leden van 

de verschillende bands, om zo bij
voorbeeld wat beter te matchen op 
leeftijd en progressie. Uiteindelijk 
zaten Bas en ik met Pieter Boes 
(zie ook elders deze G&T) en 
 Cynthia Buiter (die ook met haar 
zus Laura een gitaarzangduo 
vormt) in The Burning Birds. We 
begonnen met nummers als ‘Seven 
nation army’ van The White Stripes, 
en ik vond zelf ‘Come together’ van 
The Beatles altijd een erg lekker 
nummer om samen te spelen, nog 
steeds trouwens.’

Dus je vond het leuk?
‘Ja, super! Wat ik vooral erg leuk 
vond is dat je eerst leert samen 
spelen, op elkaar af te stemmen 
qua timing, communiceren. Dat 
kan ook met één snaar; muziek 
maken is veel meer dan alleen je 
eigen instrument beheersen. Daar 
leer je heel veel van. En samen lol 
maken natuurlijk. 
Ik ben ook al eventjes bandcoach 
geweest voor een nieuw Pop
schoolbandje. Ik doe nu de MBO
opleiding Muziek op het Noorder
poortcollege en misschien ga ik 

The MaP voor de molenstomp in Garmerwolde tijdens het maken van 
een videoclip (foto Niels Steenstra)

ook nog wel een stage voor school 
doen bij de Popschool.’

Muziek kruipt duidelijk door het 
bloed; ik las namelijk dat je ook 
DJde?
‘Ja, meer mensen denken dat. Laat 
ik van de gelegenheid gebruik 
maken om dat misverstand uit de 
wereld te helpen: ik ben geen DJ en 
ik heb ook geen aspiraties in die 
richting. Wel vind ik het leuk om af 
en toe gewoon plaatjes te draaien.’

Hoe zie je je muzikale toekomst, 
en die van de band?
‘Hopelijk gaan we veel optreden. 
Daar geniet ik van. Het zou gewel
dig zijn als we in Simplon of Vera 
(concertzalen in Groningen  red.) 
of zo zouden kunnen komen te 
staan. Verder kijk ik nu nog niet.’ 

Last but not least: waar kunnen 
mensen naar toe om jullie te 
volgen?
Check
www.facebook.com/themapisokee

Harjo de Poel

Het is al weer vijf jaar geleden dat in de Garmer &  Thesinger  Express 
de eerste oproep werd geplaatst waarin werd gevraagd of kinderen 
en/of volwassenen wilden meedoen aan de Popschool Garmerwolde. 
Velen rea geerden, en verschillende band jes werden gevormd uit 
muzi kanten in de dop. Rob  Stefano (17) en Bas Duursema (17) zijn 
Popscholers van het eerste uur. De G&T sprak Rob (Bas was helaas 
verhinderd) om te  kijken hoe het daarna allemaal is verlopen in de 
muziek.
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Voor altijd jong!
Wie wil dat niet: ‘Voor altijd jong’ zijn? Dit jaar het 
thema van de Kinderboekenweek. De leerlingen 
van groep 6/7/8 kwamen woensdag 12 oktober 
op bezoek bij Noaberstee in dorpshuis Trefpunt. 
Na een voorstelrondje en onder het genot van 
heerlijke, door de leerlingen gebakken, kruid
koek was het tijd om kennis te maken met 
elkaar. Eerst best spannend van beide kanten, 
maar al gauw ontstonden er verhalen met 
behulp van een vragenlijst van de leerlingen. 
Thema’s als uitvinding, schooltijd, familie, leuk
ste en ergste herinnering, werk, persoonlijk en 
opvoeding werden aangesneden. 

De heer Jan Jansen en Esther Crum 
(foto Myla Uitham)

Op maandag 10 oktober werd in dorpshuis 
De Leeuw de Dorpsvisie van Garmerwolde 
gepresenteerd. In de visie zijn de resultaten 
verwerkt van twee enquêtes (van ZorgSaam 
Dorp en gemeente Ten Boer), de thema
groepenavonden en de dorpsavond met 
Arno van der Heyden in mei.

Alle dorpen in de gemeente Ten Boer blijken 
ongeveer dezelfde visie te hebben. De Garmer
woldenaren willen graag goed oud worden in 
eigen dorp, vandaar het initiatief tot de op richting 
van een woonhofje. Verder pleiten ze voor 
behoud van de voorzieningen, het dorpse karak
ter, de open ruimte tussen Garmerwolde en de 
stad, de school, de korte lijntjes met de 
gemeente, De Deel en een loket burgerzaken. 
Ook willen ze een dorpswethouder en vragen 
aandacht voor de verkeersveiligheid, door

Presentatie Dorpsvisie Garmerwolde
stroming op de woningmarkt, dorpsommetjes en 
het cultureel erfgoed. 
De verschillende werkgroepen vormen een start 
om met elkaar aan de slag te gaan. Samen
werking is heel belangrijk, bijvoorbeeld voor het 
aanvragen van subsidie. Er bestaan allerlei sub
sidiepotjes, op verschillende thema’s zijn moge
lijkheden.

Enkele reacties:
  Men heeft de mond vol van duurzame energie, 

maar de infrastructuur in Garmerwolde is niet 
geschikt voor zonnepanelen op álle huizen! 

  Het hofje is niet gebonden aan leeftijd, vanaf 
elf woningen kan het worden uitgevoerd.

  Wat zijn de garanties? Wij kunnen hier over
leggen wat we willen, maar er wordt toch niet 
naar geluisterd. Neem nou de Stadsweg; het 
mooiste wandelpad is net vernield!

Het antwoord van Peter Heidema, onze wethou
der, luidt als volgt: ‘Het bestuur moet dicht bij het 
dorp blijven staan. Ik kan niet in de toekomst 
kijken, maar de komende 10 tot 15 jaar gebeurt 
er niets. Het dorpskarakter blijft; ieder dorp is 
uniek, dat bepalen de inwoners zelf.’

In de onderhandelingen met Groningen is vol
gens Peter steeds aandacht geweest voor de 
groene long. De Deel is heel belangrijk. De uit
voering blijft zoals hij nu is; we worden geen 
onderdeel van Groningen. Ook komt er een 
fysiek loket en een contactpersoon, een soort 
dorps/wijkwethouder.
Tot slot een wijze raad: zorg dat alle belangrijke 
punten in de dorpsvisie komen te staan! Dan 
kun je daar altijd op terugkomen. De Stadsweg 
stond (nog) niet in de dorpsvisie.
Er komt een brochure met in hoofdlijnen de uit
komsten.

Hillie RamakerTepper

De afgelopen periode heeft OBS Garmerwolde 
meegedaan aan het project ‘Ewaste race’: 
 inzamelen voor het recyclen van elektrische 
apparatuur. Dit werd gedaan door de boven
bouw; groep 7 en 8. Deze hebben samen met 
groep 6 een voorlichtingsmiddag op school 
gehad met de bedoeling om zo veel mogelijk 
punten bij elkaar te sprokkelen. En dat deed 
men: uit de kast in de bolderkar en zo de con
tainerbak in. Maar het moest wel eerst langs 
Joris Havenga en Luc Visser. Zij deden de admi
nistratie van de ingebrachte spullen en punten 
die daarbij hoorden. Het was een wedstrijd 
onder de scholen in de provincie Groningen en 
de prijs is een schoolreis. De einddatum is 28 
oktober; dan weet de school op welke tree ze 
staan. Hopelijk de hoogste; aan de inzamel
woede heeft het niet  gelegen.

Groetjes, SiebKlaas Iwema

Inzamelen doe je samen

Luc en Joris met de buit (foto SiebKlaas Iwema)

Er was interesse over en weer. Boeken van toen 
en van nu werden bekeken. Bij al die herinnerin
gen realiseer je je dat de tijd is omgevlogen. En 
wat was nu de beste uitvinding? De computer, 
de elektrische fiets, de telefoon, de auto, de 
vaatwasser, lezen? Geen keus, maar mooi 
 passend bij de Kinderboekenweek is ‘lezen’. 
Zoals één van de aanwezigen zei: ‘Wanneer je 
begint (met lezen) hou je niet meer op!’ Daar 
hoef je gelukkig niet oud of jong voor te zijn... 

Marion Vuijst

Nieuw tijdens de rommelmarkt van vv GEO: 
koop aan het eind van de rommelmarkt voor  
€ 5,00 een tas en vul deze met wat je wilt! 
(foto Joost van den Berg)

Stoomfluitje
Te koop: Plaats nu uw nestkastje! Diverse 
modellen. Ook heel mooie voederplankjes 
(hokjes). Buxus plantjes 20 cm: 25 cent per 

stuk. Kom eens langs of bel 050 541 4314. 
R.J. Ganzeveld, W.F. Hildebrandstraat 45, 
9798 PH Garmerwolde. 
Tevens geschilde aanmaakhoutjes voor de 
open haard, euro per kistje. Droog!
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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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Pieter Boes (15) is een jongen uit Garmer
wolde met een ondernemende geest. Twee 
jaar geleden kreeg hij een bootje met een 
2pkbuitenboordmotor. Snel ging het bootje 
niet, maar het was de eerste van inmiddels 
alweer vijftien boten die hij in bezit heeft 
gehad. Niet omdat hij boten verzamelt, maar 
omdat hij al gauw doorhad dat er handel in 
zit!

Een aardig zakcentje
Vaak koopt Pieter de boten, en soms ook andere 
handel, via Marktplaats.nl en verkoopt ze met 
name via Facebook. Hij koopt en verkoopt 
 echter niet zomaar alles. Het moet wel enige 
kwaliteit hebben. Zo beperkt hij zich bij buiten
boordmotoren voornamelijk tot de merken 
Yamaha en Honda, goede Japanse motoren. 
Niettemin moet er zo nu en dan wat gebeuren 
aan de boten en buitenboordmotoren die Pieter 
koopt. Dit opknappen doet hij zoveel mogelijk 
zelf. In het geval van de motoren is dat niet altijd 
gemakkelijk: ‘Af en toe een carburateurtje 
schoonmaken lukt nog wel.’ Vaak is het echter 
lastig om te achterhalen wat er mis is met een 
motor en Pieter heeft ook niet direct iemand in 
zijn omgeving die hem het onderhouden van 
buitenboordmotoren kan leren. Daarom leert hij 
zich dit zelf door gebruik te maken van filmpjes 
op Youtube. Het kost allemaal best een hoop 
tijd, maar al met al levert de handel hem een 
aardig zakcentje op: ‘Voor mijn leeftijd is het een 
leuke bijverdienste.’

Dan moet je weer een paar bootjes verkopen!
International Business
Naast een handel in boten heeft Pieter op school, 
havo 4 van het Kamerlingh Onnes, het keuzevak 
International Business College gekozen. Bij dit 
vak is het de bedoeling dat hij samen met onge
veer vier klasgenoten een eigen bedrijfje opzet. 
‘Vaak komt dit neer op goedkoop Chinees spul 
voor veel geld verkopen,’ zegt Pieter een beetje 
spottend. Zelf is hij echter nog maar net begon
nen met het bedrijfje voor school, dus wat zij 
daar gaan verhandelen hebben ze nog niet 
bedacht.

Genen
Waar komt nu deze handelsgeest vandaan bij 
Pieter? ‘Mijn vader handelt in houtbewerking
machines en mijn oom zit in de autohandel.’  
Het lijkt dus toch wel wat in de familie te zitten. 
Misschien dat zijn vader het daarom ook niet zo 
erg vindt dat Pieter regelmatig boten in hun tuin 
aan de Grasdijkweg heeft staan voor de ver
koop? ‘We hebben een grote tuin…’

Wie weet het beter?
Voor veel andere hobby’s heeft Pieter nauwe
lijks tijd, hoewel de botenhandel in de zomer 
beter gaat dan in de winter. Niettemin vaart hij 
ook zo nu en dan in de boten die hij koopt en 
verkoopt. De regels omtrent een vaarbewijs kent 
hij daarbij feilloos: ‘Je mag een bootje zonder 
vaarbewijs varen wanneer hij korter is dan 15 
meter en niet sneller kan dan 20 km per uur. Als 
je onder de 16 bent mag hij niet sneller kunnen 
dan 13 km per uur.’ Toch is hij op het water al wel 

Pieter Boes in een van zijn boten 
(foto Andries Hof)

eens gecontroleerd door de waterpolitie. Erg 
spannend was dat niet en Pieter was ook niet 
erg onder de indruk van de kennis over het 
varen zonder vaarbewijs bij de politieagenten: 
‘Ze moesten alles opzoeken in zo’n boekje.’ 
Toch was hij wel even bang dat hij een boete zou 
krijgen, want goedkoop zijn deze niet. Onlangs 
heeft een vriend van hem nog een boete gehad 
van 500 euro voor te snel varen. Dat hoopt 
 Pieter te voorkomen, want: ‘Dan moet je wel 
weer een paar bootjes verkopen!’

Freek Mandema

Een bankjes-kerk 
Op het kerkhof van de kerk in Garmerwolde, aan 
de voet van de toren, staat een bijzonder bankje, 
gemaakt van een robuuste, houten balk. De 
vorm van het bankje is geïnspireerd op een trek
balk. Dat is een horizontale balk in een kap of 
gewelf om de trekkracht in de constructie op te 
vangen. Je ziet trekbalken vaak in kerken, in 
schuren en op zolders.
De Stichting Oude Groninger Kerken heeft 
besloten zo’n bankje op vier karakteristieke, 
middeleeuwse kerkhoven van de stichting te 

De kerkbank bij de bankjeskerk in Garmerwolde (SiebKlaas Iwema)

plaatsen. De stichting doet dat bij wijze van dank 
aan haar donateurs. Als donateurs of anderen 
vragen naar de mooiste kerkhoven  en dat 
gebeurt regelmatig  worden ze verwezen naar 
de vier ‘bankjeskerken’. Die vier mooiste 
 kerkhoven bevinden zich in Westerwijtwerd, 
Marsum, Godlinze én in Garmerwolde.
Woensdag 5 oktober werd het bankje geplaatst 
en het is al volop in gebruik!

Plaatselijke commissie kerk Garmerwolde 
Anne Benneker 

Workshop Mozaïek
Leek het je altijd al leuk om de basistechniek 
‘mozaïek’ te leren en daarmee een mooi eigen 
werkstuk te maken? Vrijdagmiddag 18 novem
ber kan dat! Dinie Roffel uit Hoogezand geeft 
dan tijdens het KOMBInnen café in dorpshuis 
De Leeuw in Garmerwolde een mozaïekwork
shop, waarbij je kunt kiezen uit de volgende 
objecten: spiegel (30x30), kaarsenbord (30x30), 
bamboeschaal (klein) of dienblad (middel). 
Voor het mozaïekmotief mag je eventueel een 
eigen ontwerp meenemen, maar er zijn ook 
bestaande ontwerpen beschikbaar waar je mee 
aan de slag kan. Voor een indruk: kijk op 
www.dinrofmozaiek.nl. 
De workshop is voor (jong)volwassenen en er 
is plek voor 6 tot 16 deelnemers. Kosten: € 15 
per persoon, inclusief alle materialen, twee 
 consumptiebonnen en iets lekkers. Door de sub
sidie van Loket Leefbaarheid kunnen we deze 
mooie workshop zo voordelig aanbieden. 
Omdat we de volledige middag nodig hebben 
voor deze techniek, beginnen we vroeger en 
sluiten later dan gewoonlijk. KOMBInnen café 
open: 13.00  18.00 uur. Workshop: 13.20  
17.30 uur. 
Informatie en aanmelding, vóór 16 november: 
cynthialeurs@gmail.com of tel.050 313 4043.
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Natuurwerkmorgen Kloosterkerk
Zaterdag 19 november aanstaande willen we om 8.30 uur beginnen met 
een natuurwerk morgen bij de Kloosterkerk; bladeren harken en bomen 
snoeien. De morgen duurt tot ongeveer 12.30 uur. Iedereen die zin heeft 
de handen uit de mouwen te steken is van harte welkom. Neem indien 
mogelijk gereedschap (bijvoorbeeld snoeischaar of bladhark) mee. Om 
10.00 uur is er pauze met koffie en de traditionele appeltaart met slagroom. 
Tijdens deze pauze bedanken we onze ‘grasmaaiers’ voor hun geweldige 
werk in het afgelopen maaiseizoen. Mocht je overigens onderdeel willen 
uitmaken van deze voor ons zo belangrijke groep grasmaaispecialisten 
(maximaal twee maal per jaar het kerkhof maaien) dan bevelen wij dat 
van harte aan. We sluiten de natuurwerkmorgen af met overheerlijke erw
tensoep bij Rudy  Noordenbos in café De Oude School.
Wil je wel helpen? Laat ons even weten als je komt! Dat kan door te mai
len naar 
pluc.plaatsman@gmail.com, te bellen met 050 302 1927 of een van ons 
even aan te schieten.

De plaatselijke commissie van de Stichting 
Oude Groninger Kerken, Thesinge

Pluc Plaatsman, Teun Ton, Theo de Wit en Kor van Zanten

Op zaterdag 15 oktober had Dorpsbelangen weer een klusdag. Met dertig 
mannen en vrouwen is onder mooie weersomstandigheden veel werk 
verzet bij het dorpshuis, de Garmerhof en de kerk. Voor men het wist was 
de morgen al om en was het tijd voor de gezamenlijke lunch die lekker 
was samengesteld. Op naar de voorjaarsklusdag. Vrijwilligers bedankt.
En voor het geval u op zaterdag 5 november aanstaande denkt: ‘Wat doen 
die twintig mensen daar om de kerk?’ Dat zijn vrijwilligers van de Stichting 
Oude Groninger Kerken. Deze  helpen een dag in Garmerwolde en zullen 
de klimplanten en de opslag van bomen en struiken te lijf gaan.

Groetjes, SiebKlaas Iwema

Klusdag Garmerwolde

Joris, Peter en Johan Havenga hielpen mee op het kerkhof 
(foto SiebKlaas Iwema)

Zaterdagavond 1 oktober werd in Thesinge de zevende aflevering van 
Lopend Eten gehouden. Het was een drukte van belang, want een record
aantal deelnemers  82 liefst  had zich aangemeld. Met het groeiend aantal 
Lopend Eters lijkt ook elk jaar de feestelijke stemming toe te nemen.
Dit jaar zijn aan de diverse eettafels zelfs plannen gesmeed om de feest
vreugde nog verder te verhogen, bijvoorbeeld door de beide voor gerechten 
elk een kwartier te verlengen ‘zodat je tenminste fatsoenlijk kunt bijpraten’. 
De organisatie neemt die suggesties serieus en zal ze met evenveel  plezier 
en enthousiasme ver werken in de volgende aflevering van Lopend Eten.
Lopend Eten heeft in de loop der jaren al geleid tot een aantal varianten. 
Onze vrienden in  Garmerwolde gebruiken een ander vervoer middel (‘Fiet
send Eten’), kinderen in Thesinge vieren hun eigen etensmaal om beurten 
bij iemand thuis (‘Zittend Eten’), en er zijn voorstellen om voor moeilijk 
lopende deelnemers rolstoelen in te zetten (‘Rollend Eten’). 
In elk geval gaat Lopend Eten gewoon door, zodat je het volgende eet en 
ontmoetingsfestijn al in je nieuwe agenda kunt noteren: zaterdag  
7 oktober 2017. 
Dit jaar is er door de enthousiaste deelnemers € 293,50 gedoneerd! Dat 
bedrag is inmiddels overgemaakt naar het Ronald McDonald Huis in 
 Groningen, waar het, zoals elk jaar, met veel dank is ontvangen.

Ton Heuvelmans, Christien Huizinga

Topdrukte bij Lopend Eten

Toneelgroep Waark speelt het spel ‘Ik goa noar Tahiti’, over de laatste dagen 
van drukker/kunstenaar Hendrik Werkman (foto Joost van den Berg)



7

U hebt het vast gezien, gelezen of gehoord. Ondanks alle protesten 
heeft de provincie de graafmachines, bulldozers en puinstortende 
vrachtwagens de Stadsweg opgestuurd, nog vóórdat de vergun
ningenprocedure was afgehandeld. De verbazing bij de bezwaar
hebbenden over de hele gang van zaken is groot. Dat een onverharde 
Stadsweg volgens het bestemmingsplan als ‘een essentieel ruimte
lijke randvoorwaarde’ zou moeten worden beschermd, bleek volgens 
de provincie en gemeente plotseling allemaal niet zo relevant.  Juridisch 
gezien blijkt de ruim 600 jaar oude kleiweg vogelvrij.

De laatste spandoeken getuigen van een laatste strijd. Inmiddels is het 
traject tussen Zuidwending en Ten Boer grotendeels van berm tot 
berm afgegraven en verhard met puin. Er werden musketkogels en 
oude munten aangetroffen, bewijzen van een lange historie. Binnen
kort komen de betonmolens en de plastic ‘grastegels’ en wordt de 
historie weggepoetst. Niets meer aan te doen. Het platteland verstede
lijkt. Een flink deel van de enige ongeschonden kleiweg van Gronin
gen, zal voorgoed haar unieke karakter verliezen. De noodzaak voor 
massa’s hogesnelheidsfietsers (die we hier niet verwachten) is boter
zacht en niet aangetoond. 
Het gewalste puin zal, in tegenstelling tot het oude kleidek, geen water 
vasthouden. De eerst zo welig bloeiende vegetatie zal in droge tijden 
plaatsmaken voor een dorre aanblik, de onnodig brede betonweg zal 
het landschap als een saai kaarsrecht lint verder ontsieren. Galop
peren met een paard over de grastegels is niet aan te raden, en voor 
de recreant gaat een stuk van de beleving van het oude Groninger 
landschap verloren. In de hele besluitvorming speelde dit alles geen 
enkele rol van betekenis...

Er zijn vele pogingen ondernomen om provincie en gemeente op 
andere gedachten te brengen. Vanuit de omringende dorpen zijn 
 verschillende bezwaarschriften ingediend, met ongeveer 150 onder
tekenaars. Daarover was op 23 augustus een hoorzitting bij de 
gemeente Ten Boer. Drie uur lang is betoogd dat het plan best wat 
minder rigoureus kon, en dat er prima alternatieven waren. Maar 
helaas. Na afloop benadrukte de burgemeester dat hij zich niet inhou
delijk met de zaak zal bemoeien, en de verantwoordelijke ambtenaar 
stelde dat de vergunning zorgvuldig tot stand was gekomen... Er was 
geen vat op te krijgen, want het is de ambtenaar die ‘eigen vlees keurt’ 
en alle bezwaren heeft afgewezen. Goed bedoelende burgers kunnen 
inspreken wat ze willen, de plannen gaan toch ongewijzigd door. De 
politiek heeft besloten, er is geen plaats voor wijsheid. Dat was na drie 
uur, waarvoor iedereen zich enorm had ingespannen, met zeer zorgvul
dige en inhoudelijk goed doorwrochte presentaties, voor het behoud van 
de Stadsweg, voor het algemeen belang. Toen knapte er iets bij ons.

Fietsroute Plus: Stadsweg wordt puinweg. 
Alle bezwaren afgewezen.

Inmiddels hebben veel medeondertekenaars een brief met de uitslag 
gehad van de gemeente Ten Boer: alle bezwaren zijn afgewezen met 
een uniforme brief. Op juridische gronden is vrijwel niemand als 
belanghebbend betiteld, omdat men geen zicht heeft op de Stadsweg, 
of er op meer dan 100 meter vanaf woont. Redenen als veelvuldig 
gebruik (sommigen fietsten al zo’n 15.000 keer over de Stadsweg!) en 
‘op komen voor het algemeen belang’ waren volgens de gemeente niet 
steekhoudend. We hadden dus eigenlijk net zo goed geen bezwaar 
hoeven in te dienen. De houding van de gemeente en provincie stelde 
ons zeer teleur, er bleek geen plaats voor echte dialoog, de participa
tiemaatschappij waar men het over heeft is ver te zoeken. 
Het hele besluitvormingstraject rond de Stadsweg lijkt doorgestoken 
kaart. Een Grontmij die van A tot Z alle opdrachten krijgt toebedeeld, 
alle mooie visies over landschapsbehoud blijken ver te zoeken, aan
gereikte suggesties en alternatieven werden steevast genegeerd of 
weggeschreven. Een enquête, waarin meer dan 60 procent zich uit
sprak tégen een tracé over de Stadsweg, verdween in de la. Waar
schuwingen en suggesties van onder andere Erfgoedvereniging 
Heemschut, Ons Belang, Landschapsbeheer Groningen, Natuur
monumenten, etc., werden genegeerd: het politieke belang rond de 
aanleg van fietssnelwegen tussen Stad en Ommeland blijkt groot, 
gedeputeerde Gräper weet van geen wijken, en gemeente Ten Boer 
ging daarin mee… We hopen van ganser harte dat de Dorpsvisies 
tegen dergelijke ontwikkelingen beter bestand zijn…

We hebben nog overwogen om in hoger beroep te gaan, maar na 
raadpleging van een advocaat bleek dit te weinig kans van slagen te 
hebben. Enerzijds blijken de fouten die in de vergunningenprocedure 
zijn gemaakt eenvoudig door de gemeente bij de rechter te repareren. 
Anderzijds blijkt de gemeente in haar afwegingen om de Stadsweg op 
te offeren voor een Fietsroute Plus zoveel ambtelijke vrijheid te  hebben 
dat de rechter daar niets tegen kan doen, ook al blijken de argumenten 
onjuist.

Tenslotte: dank voor uw steun! Die kwam uit alle windstreken: Lewen
borg, Noorddijk, Garmerwolde, Thesinge, Zuidwolde, Ruischerbrug, 
enzovoort. Zelfs Bedum en Stedum.
Ook willen we benadrukken dat we niet de enige zijn die de kar hebben 
getrokken (zie de lijst onder aan).

Met vriendelijke groeten,
Karel Drabe, Ernst Lofvers namens de werkgroep Stadsweg zo? ZO!

Herbert en Nellian Koekkoek/Dijkema (Thesinge), Herman en Betty 
Groothuis/Visscher (Garmerwolde), Han en Lieske Mandema /

Verheijen (Garmerwolde), Jan en Tineke Werkman (Garmerwolde), 
Henk Vliem (Garmerwolde), Wouter Bijkerk (Thesinge), Gijsbert 

Boekschoten (stichting Heemschut Groningen) en Carola van Hof 
(Noorddijk)
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Samen eten
In de ‘Week tegen Eenzaamheid’ en vóór ont
moeting organiseerde de werkgroep Garmerstee 
op vrijdag 23 september een gezellig driegangen
diner voor 55+ in dorpshuis De Leeuw te Garmer
wolde.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat alle senioren in 
Garmerwolde eenzaam zijn. Maar we willen wel 
met elkaar proberen te voorkomen dat mensen 
eenzaam worden! Door elkaar regelmatig te ont
moeten leg je contacten en wordt het makkelij
ker om samen iets te ondernemen en/of iemand 
om hulp te vragen. En zeg nu zelf: wie wil er niet 
een keertje lekker luxe uit eten in eigen dorp? En 
dat luxe is Mieke Welling en haar hulptroepen 
wel toevertrouwd! In een ontspannen sfeer 
genoten 26 mensen  in leeftijd variërend van 52 
tot 91 jaar en zowel oude als nieuwe bewoners 
 van een heerlijk verrassingsdiner. Dat smaakt 
naar meer.

Veilig internetten
Op donderdag 13 oktober gaven Jan van 
Heerde en Izebrand Hoek, twee medewerkers 
van de Rabobank, een algemene voorlichting 
aan zo’n dertig personen over veilig internet
gebruik, veilig pinnen, babbeltrucs, enzovoort. 
Een actueel onderwerp! Toevallig besteedden 
het Dagblad van het Noorden en RTV Noord 
dezer dagen ook uitgebreid aandacht aan 
cyber crime. 

Tijden veranderen. Vroeger haalde je geld bij de 
bank om de hoek en werd het gestorte muntgeld 
handmatig gesorteerd en in papiertjes gerold. 
Nu trek je geld uit de muur, betaalt met de pinpas 
of maakt het over via de computer. En de ontwik
kelingen gaan door…
Online winkelen groeit nog steeds. Denk hierbij 
om het groene slotje links boven en de letters 
https. De s (van safe, secure) moet er bij staan, 
sluit het anders meteen af! Je kunt vooraf 

Activiteiten Garmerstee
be talen met een creditcard of via iDEAL (de 
 veiligste manier) of achteraf (je krijgt dan een 
nota thuisgestuurd). Er zijn allerlei hulpmiddelen 
om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen 
 blijven bankieren. En mocht het echt niet meer 
lukken dan is er de mogelijkheid tot het verlenen 
van een volmacht.

Een gewaarschuwd mens
Iedereen heeft weleens gehoord van de ‘babbel
truc’. Ze bellen je op met een mooi verhaal en 
vragen naar je pincode en beveiligingscodes. 
Trap er niet in en geef nooit je codes af! En hebt 
u weleens een nepmail van ‘de bank’ ontvangen 
met het verzoek ergens op te klikken en uw pas 
op te sturen? Zo van: Uw huidige bankpas ver
valt eind van de maand… Absoluut niet op klik
ken en in geen geval uw pas opsturen! Neem in 
geval van twijfel contact op met uw bank.
Of een nepmail van iemand uit je vriendenkring 
met een plotseling verzoek om geld over te 
maken. Check altijd even of het klopt voor u geld 
stort.
Volgens de pers zijn tientallen mensen uit onze 
provincie opgelicht via internet en sociale media. 
De dader liet zich door bedrijven inhuren als 
websitebouwer maar door ingebouwde software 
als een soort achterdeurtje las hij emails van de 
klanten en achterhaalde zo hun gegevens. 
Lande lijk zijn er 400 gedupeerden. Zulke afpers
virussen vormen de belangrijkste bedreiging 
voor computers, tablets en mobieltjes; cyber
crime is een van de meest voorkomende soor
ten misdaad.

Hoe nu verder?
Hebt u belangstelling voor een inloopmiddag, 
wilt u leren internetbankieren, foto’s bewerken of 
meer weten over (wachtwoord)beveiliging, geef 
dit dan even door. Ook als u tijd en zin hebt om 
anderen hierbij te helpen, horen we het graag 
(tel. 050 541 5335). Wellicht kunnen we in eigen 
dorp iets organiseren.

Buurtzorg Garmerwolde
De volgende bijeenkomst van de Garmerstee is 
op donderdag 10 november, aanvang 14.30 uur. 
Dan komt de Buurtzorg Garmerwolde, die sinds 
1 oktober zetelt in het dorpshuis, kennis met ons 
maken. Wie zijn het en wat kunnen we zoal van 
hen verwachten? Iedereen kan met ziekte of 
een ongeval te maken krijgen; het is goed om te 
weten wat er mogelijk is. Hebt u al vragen, schrijf 
ze op!

Hillie RamakerTepper

Goed opletten! (foto Jan van Heerde)

Tips om veilig te pinnen:
 Bewaar uw pas op een veilige plaats.
  Geef geen pincode af; ook niet aan uw 

partner of familie.
  Zorg dat niemand te dicht bij u in de buurt 

staat.
  Laat u niet afleiden en scherm uw code af.

Vijf principes voor veilig online bankieren:
  Let op het groene slotje en de letters https.
  Houd de beveiligingscodes geheim.
  Laat een ander nooit uw bankpas 

gebruiken.
  Zorg voor goede beveiliging van uw 

apparatuur.
  Controleer uw bankafrekening. Als er wat 

is, meld het meteen!

Wachtwoorden:
  Gebruik niet altijd en overal hetzelfde 

wachtwoord.
  Maak eventueel gebruik van een 

program ma waarin je wachtwoorden kunt 
opslaan in een digitale kluis.

  Neem een zin en pak bv. alle eerste 
letters. Gebruik ook hoofdletters, speciale 
tekens, cijfers & leestekens. Verzin iets 
geks.



10



11

Een concert met muziek vol van 
onbeantwoorde liefde, hartstocht, 
romantiek én humor; dat is Harts
hoop en Wantocht van het ‘Filofo
nisch Orkest’. Laat je meevoeren 
op een muzikale tocht: van klassiek 
tot modern, van ballade tot musical, 
van Bach tot Bernstein en verder. 
Dit onalledaagse concert vindt 
plaats op zondag 20 november 

Hartshoop en Wantocht

Donderdagavond 10 november 
speelt het klarinetorkest ‘Capriccio’ 
uit Hoogezand in de Kloosterkerk 
van Thesinge. Het Capriccio 
 Clarinet Orchestra, zoals het orkest 
officieel heet, bestaat uit meer dan 
veertig klarinettisten en is in 1989 
opgericht door dirigent John de 
Beer. Dit betekent dat het orkest uit 
Hoogezand al weer 25 jaar met 
heel veel plezier repeteert om 

koffieconcerten,  festivals, manifes
taties en  exposities. Het orkest is 
uniek. Alle composities zijn op bij
zondere wijze geschreven, bewerkt 
of gearrangeerd voor het orkest. 
Het muzikale resultaat is ver ras
send, vermakelijk, boeiend en vaak 
net anders dan verwacht. De pre
sentator geeft aan het op treden een 
eigenwijs tintje door de stukken op 
humoristische wijze te introduceren 
en met elkaar te verbinden.

Concert klarinetorkest Capriccio
overal concerten te geven. En nu 
dus in Thesinge. Deze avond 
komen er 25 tot 30 muzikanten 
naar de Kloosterkerk. Dat is een 
heleboel en stelt u zich dat geluid 
eens voor. Het belooft een bijzon
der evenement te worden. Het 
orkest speelt een mengeling van 
klassieke en lichte muziek en de 
dirigent zal elk stuk kort inleiden. 
Het concert begint om 19.30 uur en 

Wist-u-dat…
•  er op woensdag 2 november een
  gratis kennismakingsavond van 

de cursus Improvisatietheater is?
•  deze om 20.15 uur begint?
•  er nog plaats is en u zich kunt 

aanmelden bij Kees Zoethout 
(kees@katsina.nl)?

•  u hierover meer informatie kunt 
vinden op pagina 13 van de 
septemberkrant?

•  PostNL dit jaar in de provincie 
Groningen 351 brievenbussen 
gaat verwijderen?

•  ook onze dorpen slachtoffer 
worden van deze kaalslag?

•  in Garmerwolde die aan de Oude 
Rijksweg 1 wordt verwijderd?

•  rond de brievenbus op de 
Molenweg 7 in Thesinge nogal 
wat verwarring is ontstaan?

•  deze volgens cms.rtvnoord.nl/
content/pdf/brievenbus.pdf al 
verplaatst is naar Smidshouk 
(Kerkstraat 2)? 

•  PostNL echter een brief heeft 
rondgestuurd waarin staat dat 
die op de Molenweg gewoon 
blijft staan waar hij staat?

•  wij van de redactie het nu ook 
niet meer snappen?

de entree bedraagt € 7,50. Kaarten 
kunt u verkrijgen aan de zaal of 
reserveren door een mail te sturen 
naar stichtingfelicitas@gmail.com. 
Bellen mag ook op 06 14 948 438. 
Na het concert kunt u nog even 
nagenieten in café De Oude School. 
Kijk voor meer informatie op www.
thesinge.com/cultuur/felicitas.

Stichting Felicitas

Wim Ritsema ontvangt een afscheidscadeau voor het door hem (en zijn 
familie) ruim veertig (!) jaar bezorgen van de G&T. Wim wil wat vaker 
een vrij weekend en heeft Jakob van der Woude bereid gevonden om 
hem op te volgen. (foto Joost van den Berg)

tegen het prachtige decor van de 
middeleeuwse kerk van Garmer
wolde. 

Net anders dan je verwacht
Het Filofonisch Orkest bestaat uit 
enthousiaste musici: tien blazers, 
een pianist en een zanger/slag
werker die al ruim dertig jaar een 
afwis selend repertoire brengen bij 

Het Filofonisch Orkest speelt zon
dagmiddag 20 november om 15.00 
uur in de kerk van Garmerwolde. 
Entree € 7,50, kinderen € 5,00. 
Koffie en thee in de kerk verkrijg
baar. Reserveren 
kerkvangarmerwolde@gmail.com 
of 050 542 0729. 

Plaatselijke commissie kerk 
Garmerwolde, Anne Benneker

Een recordaantal lopers stond klaar aan de start van de tiende Thaisner 
DörpsRun (foto Joost van den Berg)
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Agenda

Foto van de maand

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge

Christelijke Gereformeerde Kerk 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
Fotograaf Thesinge
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 Pepping Thesinge
Druk NetzoDruk Groningen

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

Zondag 6 november
oogst/dankdag
9.30 uur in Thesinge
voorganger ds. V.d. Mark uit 
Wolvega
Zondag 13 november
gezamenlijke dienst
9.30 uur in Stedum
voorganger ds. Fröhlich uit 
Badhoevedorp
Zondag 20 november
laatste zondag kerkelijk jaar
10.00 uur in Thesinge
voorganger ds. Pol uit Zuidhorn

Zondag 30 oktober
9.30 uur Leesdienst
14.30 uur ds. M. Bergsma
Zondag 6 november
9.30 uur ds. H. Fahner
14.30 uur ds. H. Fahner
Zondag 13 november
9.30 uur ds. J. Huisman
17.00 uur ds. J. Westerink

Zaterdag 26 november
viering in Bloemhof 
16.30 uur in Ten Boer
voorganger ds. Alblas uit Bedum
zondag 27 november
Eerste advent; gezamenlijke 
dienst 
10.00 uur in Thesinge
voorganger ds. Spijker uit 
Garrelsweer

Zondag 20 november
9.30 uur ds. J. Huisman
16.30 uur ds. D. van der Wal
Zondag 27 november
9.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. G. Huisman

De winnaars van de estafettekoers tijdens de Thaisner 
DörpsRun. Het team ‘De Koelerds’, bestaande uit v.l.n.r.: 
Jochem Uitham, Ale ten Cate, Karlijn van den Berg en Jorre 
van der Berg (foto Joost van den Berg)

Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.00  11.30 
uur: Inloopochtend Noaberstee.
Elke zaterdag
   Thesinge; 15.00  22.00 uur: 

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

Molenzicht open.
Zondag 30 oktober
Thesinge, Ruischerbrug en 
Zuidwolde: Meziek mit Bus. 
Vrijdag 4 november
   Garmerwolde, De Leeuw; vanaf 

17.00 uur: Dorpsborrel.
   Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 

Ophalen oud papier.

Dinsdag 8 november
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 
uur: Klaverjassen bij ‘De Soos’. 
Kom vrijblijvend een keertje 
meedoen.
Donderdag 10 november
   Garmerwolde, De Leeuw; 14.30 

uur: Bijeenkomst Garmerstee. 
Kennismaking Buurtzorg 
Garmerwolde. Hebt u vragen, 
schrijf ze op!

   Thesinge, Kloosterkerk; 19.30 
uur: Klarinetorkest Capriccio 
treedt op. Zie artikel.

Vrijdag 18 november
   Garmerwolde, De Leeuw; 13.00 

 18.00 uur: KOMBInnen café, 
met van 13.2017.30 uur een 
workshop mozaïek. Zie artikel.

   Garmerwolde, kantine vv GEO; 
aanvang 19.30 uur: Bingo! 
Gezellige avond voor jong en 
oud.

   Thesinge, Kloosterkerk; 20.00 
uur: Cantarosa zingt ‘Nostalgia’. 
Gratis entree (vrijwillige bijdrage). 
Kijk ook op www.cantarosa.nl of 
www.thesinge.com/cultuur/
muziek

Zaterdag 19 november
Thesinge, Kloosterkerk; vanaf 
8.30 uur: Natuurwerkmorgen. Zie 
artikel.
Zondag 20 november
Garmerwolde, kerk; 15.00 uur: 
Concert door Filofonisch Orkest. 
Zie artikel in deze krant.
Maandag 21 november
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 
uur: Najaarsvergadering Dorps
belangen.

‘De Soos’
De klaverjasavond in oktober heeft 
de volgende uitslag opgeleverd:
Jannes Ramaker 5474
Wilma Tammeling 5299
Kees Wierenga 5257
Jan Dirk Maatjes 5111
De volgende keer is op dinsdag 8 
november, aanvang 20.00 uur, in 
dorps huis De Leeuw te Garmer
wolde. 

Donderdag 24 november
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 
uur: Koffiemorgen. Zowel heren 
als dames zijn van harte welkom; 
er kunnen nog meer bij.


