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De Alpenjagers gaan stoppen
Roelf Stol was er bij toen in 1973 de Alpen
jagers werd opgericht door leden van 
 fanfare Harmonie om het jubileumfeest van 
de fanfare in Garmerwolde op te luisteren. 
Nu, 45 jaar later, wordt het tijd om te stop
pen. Als enige van de eerste Alpenjagers in 
Garmerwolde die er de volledige 45 jaar bij is 
geweest vertelt Roelf over de belevenissen 
van deze ‘Mährische’ kapel.

Het begin
De naam ‘Alpenjagers’ valt op in het platte 
 Groningen. Deze naam blijkt dan ook min of meer 
toevallig tot stand te zijn gekomen. De Alpen
jagers waren in eerste instantie ontstaan om één
malig bekende meezingliedjes te spelen bij het 
jubileum van de Harmonie die toen nog in 
 Garmerwolde bestond. Om de boel wat aan te 
kleden bij het optreden werden enkele beschil
derde panelen gebruikt die de dirigent van de 
Alpenjagers op zolder had liggen. Op een van die 
panelen stond de naam ‘Alpenjagers’. De naam 
bleef hangen en werd een thema van de groep. 
De groep vond het namelijk jammer om na het 
eerste optreden te stoppen en zodoende begon 
de groep vaker op te treden, het repertoire veran
derde daarbij van meezingers naar ZuidDuitse 
en Tiroler muziek. Passend bij het thema werd er 
opgetreden in lederhosen. ‘Voor buitenoptredens 
was het wel erg koud in die lederhosen, dus 
gelukkig zijn we uiteindelijk overgegaan naar een 
origineel jagerskostuum.’ Later veranderde het 
repertoire richting de  Böhmische en Mährische 
Tsjechische volks muziek, hier zijn de Alpen jagers 
vooral aan vast blijven houden. ‘Böhmische 
muziek is wat gedragen, de Mährische muziek is 
wat pittiger, wat meer geënt op de dans.’

Een op zichzelf staande groep
De Alpenjagers traden met deze muziek regel
matig op en deden mee aan concoursen waar zij 
goede resultaten behaalden. Steeds meer werd 
de Alpenjagers een op zichzelf staande groep, 
los van de Harmonie. Dit betekende ook dat 
toen de Harmonie in Garmerwolde stopte de 
Alpenjagers door bleven gaan. Ondertussen 
was ook de regel dat je lid moest zijn van de 
Harmonie om bij de Alpenjagers te kunnen 
komen al vervallen. ‘We presteerden erg goed 
en die kwaliteit wilden we behouden, daarvoor 

was het nodig om niet alleen uit muzikanten in 
Garmerwolde te putten. Uiteindelijk werd de 
Alpenjagers daardoor een gezelschap met men
sen uit alle delen van de provincie’. Het oefenen 
werd echter altijd gedaan op vrijdagavond in de 
gymzaal van Garmerwolde!

Door Europa
De hechte groep die zo ontstond bleek bereid 
veel voor de Alpenjagers te doen. Met trots 
 vertelt Roelf hoe in de jaren 90 de Alpenjagers 
drie keer naar Tsjechië zijn gegaan om op te 
treden. De eerste keer was dat met een bus. De 
twee andere keren kwam iedereen op eigen 
houtje naar Tsjechië met caravans en tenten. 
‘De een was in Duitsland op vakantie, de ander 
in Frankrijk, maar we hadden een dag en plaats 
in Tsjechië afgesproken waar we samen zouden 
komen. Iedereen was bereid om dit voor de 
Alpenjagers te doen, het was een familieachtige 
groep.’

Dirigent
Van tenorspeler in de Alpenjagers werd Roelf al 
gauw dirigent. Als hij praat over de muziek en 
het dirigeren, doet hij dit met veel kennis en 
gedrevenheid. Toch heeft hij nooit een formele 

opleiding gehad voor het dirigeren. ‘Je moet 
vooral in staat zijn om aanwijzingen te geven. 
Wat er moeilijk aan is, is dat je een partituur 
moet kunnen lezen en je moet goed kunnen 
horen. Als ergens iets niet goed wordt gespeeld, 
moet je exact kunnen horen wie het is en aan de 
hand daarvan de juiste instructies geven.’

Afscheid in Bedum
Ondanks de mooie resultaten gedurende 45 jaar 
Alpenjagers stoppen ze er nu toch mee. ‘Ieder
een wordt wat ouder en er is weinig nieuwe aan
was. We willen het niet langzaam dood laten 
bloeden, dus nu met het 45jarige jubileum is het 
een mooi moment om er mee te stoppen.’ Dat 
betekent dat er in februari 2018 nog één keer zal 
worden opgetreden door de Alpenjagers. Dit zal 
gebeuren in het buurtcentrum in Bedum. ‘Loca
ties in Garmerwolde zijn te klein. We moeten er 
rekening mee houden dat er altijd in elk geval 
twee bussen Duitsers bij onze optredens komen. 
Dit wordt geregeld door de burgemeester van 
een voormalige Duitse zustergemeente van Ten 
Boer. Deze gemeente heeft altijd contact gehou
den met de Alpenjagers.’ Niettemin zou Roelf 
het erg leuk vinden als er veel volk uit Garmer
wolde bij het laatste optreden aanwezig zou zijn.

Het eerste optreden van de Alpenjagers (foto onbekend)
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Dat de Alpenjagers stoppen vindt Roelf niet 
gemakkelijk. ‘Ik vind het vooral jammer dat met 
dit besluit de hele muziekvereniging uit Garmer
wolde verdwenen is, terwijl er heel erg veel 
muziek gemaakt wordt door allerlei mensen in 
Garmerwolde en je met een muziekvereniging 
allerlei genres zou kunnen spelen.’

45 jaar met veel plezier
‘Soms was het een behoorlijke tijdsinvestering, 
daarvoor veel dank voor vrouw Greetje, want  
die zat zonder morren altijd maar alleen thuis, 
verjaardagen werden verzet en bruiloften af  
gezegd.’ 
Al met al hebben de Alpenjagers in 45 jaar met 
veel plezier een hoop bereikt. Roelf heeft hier 
een belangrijke bijdrage in gehad en daar in 
2003 dan ook een Koninklijke onderscheiding 
voor ontvangen. 

Freek Mandema Roelf Stol, lid van het eerste uur (foto Freek Mandema)

Krant met vlekken?
Er is met een (onbekend) aantal 
exemplaren van de oktoberkrant 
iets misgegaan bij de drukker.
Indien u een exemplaar heeft ont
vangen met vlekken of stukken 
onleesbare tekst, dan kunt u een 
nieuw exemplaar komen ophalen 
bij deze redactieleden:
  voor Thesingers: Jan Ceulen, 

G.N. Schutterlaan 7;
  voor Garmerwolders en mensen 

uit Ruischerbrug: Hillie Ramaker, 
Dorpsweg 26.

Als u verder weg woont of een post
abonnement heeft, dan kunt u per 
email of telefonisch contact opne
men (zie colofon). Wij regelen dan 
een vervangend exemplaar.

De redactie

Op zondagavond 5 november was er gelegen
heid om op de begraafplaats in Thesinge onze 
dierbaren te gedenken. Honderden potjes met 

Heel Thesinge verzamelde potjes voor Allerzielen

Een indrukwekkend tafereel op de begraafplaats in Thesinge (foto Annelies Hofstede) 

F1 in Trefpunt groot succes
Op zondag 12 november werd de Formule 1 
Grand Prix van Brazilië verreden. Dorpsbelangen 
Thesinge organiseerde, voor de eerste keer, dat 
dit op groot scherm in het dorpshuis Trefpunt te 
zien was. 
Vanaf 15.30 uur druppelden racefans het dorps
huis binnen, al dan niet gehuld in Red Bull shirts 
(Max Verstappen rijdt voor Red Bull Racing - 
red.). Om 16.00 uur begon de voorbeschouwing, 

Na de race werd de winnaar bekend gemaakt 
van ‘de grootste F1 fan van Taisn e.o.’ quiz. ‘E.o.’ 
achter de quiznaam was geen overbodige luxe 
aangezien Erwin Meijer uit Bedum de winnaar 
was met vier goede antwoorden. Er werd nog 
een mooie tijd nagepraat en nagenoten. Al met 
al een zeer geslaagde avond en wat ons betreft 
zeker voor herhaling vatbaar.

Paul Witkamp

waxinelichtjes en vuurkorven maakten van deze 
ontmoetingsplek een heel bijzonder en sfeer en 
respectvol moment. Jong en oud maakte van dit 

gedenkmoment gebruik. Gelukkig was het weer 
ons goed gezind, de maan was volop aanwezig 
en scheen over de begraafplaats, terwijl bezoe
kers hun kaarsjes plaatsten bij graven of een 
gedenkplek. Een indrukwekkend tafereel. Luis
terend naar een gedicht, livemuziek en koor
zang kwamen herinneringen boven en deze 
werden gedeeld tijdens het drinken van een 
kopje koffie of thee. Nu nog afwachten of de 
bloembollen, die geplant zijn in de vorm van een 
hart, de begraafplaats in het voorjaar zullen 
opvrolijken. 
Wij van de organisatie hebben veel waardering 
gekregen voor dit initiatief. Er is nog een aantal 
verbeterpunten om door te voeren, maar volgend 
jaar komt Allerzielen zeker weer op de agenda te 
staan!

 Werkgroep Allerzielen: 
Alex Mollema, Annelies Hofstede, Esther 

Grotenhuis, Saskia Vaatstra-Holtman

tijd om de muziek te verruilen voor analyse door 
de boxen van het Trefpunt. Om 17.00 uur zat het 
vol, ging het commentaarvolume omhoog en de 
race van start. 
Vlak na de start vulde een heerlijke geur van 
 burgers de ruimte. AvecPlezier verzorgde een 
toepasselijke Braziliaanse burger met friet  tijdens 
de race. De burger was erg smaakvol zodat ook 
de inwendige mens niets te klagen had.
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Meziek mit Bus #15
Op zondag 29 oktober toerde Meziek mit Bus 
voor de vijftiende keer tussen de  dorpen 
Zuidwolde, Ruischerbrug en Thesinge. Met 
als extraatje een knallend eindfeest in Riet
land. Het concept mag bekend zijn: met oude 
streekbussen van het Nationaal Bus Museum 
in Hoogezand trekken de bezoekers van dorp 
naar dorp alwaar telkens een band speelt.

De Thesingers stapten om 12.15 uur op en 
 gingen via de Lage Weg richting Ruischerbrug 
of Zuidwolde…? Toen de bus rechtdoor reed, 
richting Stad, opperden enkelen dat we dan wel 
naar Zuidwolde in Drenthe zouden gaan. Maar 
om gescharrel en gehannes in de nauwe straat
jes van Zuidwolde (Groningen) te voorkómen, 
en ook om elkaar niet tegen te komen op te 
smalle wegen, namen de bussen nu verschil
lende routes.
Via de ringweg reden we naar Zuidwolde, waar 
we in café Moeke Vaatstra getrakteerd werden 
op de Hoodoo Monks. Een trio dat, gebruik
makend van gitaar, drums, stem en mondhar
monica, heel erg overtuigend en met humor 
stevige blues neerzette. En dat zonder bas! 
Fenomenaal.

Rechtstreeks door de landerijen stevende het 
vervolgens af op Ruischerbrug, waar wederom 
een heel frisse en enthousiaste act werd neer
gezet door Uncle Jimmy. Een sterke voorvrouw, 
begeleid door goeie muzikanten  en met een 
heus hammondorgel met gedraaide pootjes en 
veel mooi hout. En met natuurlijk een toffe 
sound. Ook niet onbelangrijk: ze speelden swin
gende en originele bluesrock. Hier genoten we 
ook van de fameuze gehaktballen van de 
meester koks van het dorpshuis.

En voort ging het, de bus weer in naar Taisn. 
Hier stonden Sugar Boy and the Sinners, een 
stel heren met een gelikt uiterlijk. Houthakkers
bloezen en kuiven, een contrabas, het kon niet 
op. Maar hun muziek viel mij wat tegen, te braaf, 
te netjes, een beetje nuffig… Maar ach,  misschien 
was ik na die eerste twee overtuigende gigs al 
wat verzadigd?

Toch bracht de extra trip naar Rietland, op de 
grens van Noorddijk en Zuidwolde, weer nieuwe 
energie en konden we daar genieten van 
 Colonel Jetski. Volgens de flyer een soort super
groep van Nederlandse sterren. Je moet die 
sterren dan wel kennen, maar dat ligt vast aan 
mij. Ze speelden lekker, vooral de organist over
tuigde.

Ook hier stond een hammondorgel. Maar dat 
zag je niet direct, want zijn voorkant ontbrak 
geheel, waardoor het de argeloze toeschouwer 
zijn inwendige toonde.

Een goedbedoelde planning om tussentijds, om 
19.00 uur, een extra retourrit te maken voor 
degenen die niet pas om 21.00 uur (ruim 8 uur 
na vertrek!) thuis wilden komen, kwam wat 
moeizaam op gang. Maar verder petje af voor de 
organisatie (de Thesingers Ton Ensing, Bertus 
Kol en Andries van der Meulen). Zo grootschalig 
hadden we het niet eerder gezien: alle bezoe
kers, die anders met hun bussen langs elkaar 
heen glipten, waren nu tezamen in Rietland.
Volgend jaar editie #16 hoop ik, want Meziek mit 
Bus is elke keer weer een feestje.

Jan Ceulen

In café Moeke Vaatstra geniet iedereen van stevige blues (foto Ton Ensing)

Stichting Felicitas presenteerde op 18 novem
ber de film van Saskia Jeulink en Stichting 
Beeldlijn over 35 jaar Theater te Water. De 45 
minuten durende film gaf een indringend beeld 
over dit theatergezelschap, dat onder regie van 
Justin Vink 35 jaar lang in steeds veranderende 
samenstelling twee producties per jaar 
opvoerde: de zomervoorstellingen op de boot 
De Verwondering, de wintervoorstellingen in de 
dorpshuizen in de provincie. 
Het was geen film met alleen maar scènes uit 
doldwaze of serieuze producties, maar een 
samensmelting van interviews met de regisseur 
en bekende Groninger spelers (onder andere 
Alina Kiers, Frank den Hollander, Bert Visscher 

Over Theater te Water
en Arno van der Heyden), beelden uit omlig
gende dorpen (zoals Sint Annen), repetities en 
fragmenten uit voorstellingen op de boot en uit 
de afscheidsvoorstelling in de Stadsschouw
burg. En als rode draad veel beelden over 35 
jaar werken in een cultuurlandschap waarbij het 
knokken is voor politieke steun voor het verwer
ven van subsidies om te kunnen overleven. Na 
afloop van de film waren de ongeveer 25 aan
wezigen eerst indrukwekkend stil en over
heerste bewondering en weemoed. Daarna 
werd er nog langdurig nagepraat met onder 
andere Saskia en Just, die beide ook aanwezig 
waren.

Koos van de Belt

Bestrijding muskusrat
Al 25 jaar bevecht het waterschap Noorder
zijlvest de muskusratten voor de veiligheid  
van dijken en watergangen. Rond 2012 is  
men met een andere strategie begonnen; dat 
resulteerde toen in een vangst van circa 28.000 
stuks. De aanpak leidde in 2017 tot slechts 
6200 stuks. 
Men hoopt ook zijn ‘collega’ de beverrat, die af 
en toe de grens oversteekt, weg te houden. 
Mocht u een muskusrat zien of vermoeden, 
geef het door aan de vangers. Zij zijn er ‘blij’ 
mee en men kan er schade aan dijken en tuin 
en landverzakking mee voorkomen.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema



4

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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Afgelopen periode heeft een inventarisatie 
plaatsgevonden van cultuurhistorisch waar
devolle bebouwing in de gemeente Ten Boer. 
Aanleiding hiervoor is de bedreiging van dit 
erfgoed door aardbevingen als gevolg van 
de gaswinning in dit gebied. Doordat veel 
panden schade hebben moet er na gedacht 
 worden over versterken, slopen dan wel 
nieuw bouwen. Om ervoor te zorgen dat 
de dorpen mooi en leefbaar blijven is het 
belang rijk dat historische routes, karakteris
tieke buurten en beeldbepalende gebouwen 
in kaart gebracht worden. Deze gegevens 
zullen de basis vormen voor het beleid dat 
de gemeente uitdraagt: hoe om te gaan bij 
versterking, sloop en nieuwbouw in de toe
komst.

Ook de bebouwing in Garmerwolde en Thesinge 
is onder de loep genomen. Er is een werkgroep 
samengesteld van lokale deskundigen van 
( cultuur)historische verenigingen, dorpsvereni
gingen en betrokken bewoners. Samen met de 
gemeente en adviesbureau Libau is de inventa
risatie besproken en is een lijst opgesteld van 
karakteristieke panden. 
Er is niet alleen individueel naar gebouwen 
gekeken, maar ook naar de ruimtelijke structuur 
van de dorpen en naar clusters van gebouwen 

Waardevolle bebouwing in Garmerwolde en Thesinge
die beeldbepalend zijn. In de inventarisatie is 
onderscheid aangebracht tussen karakteris
tieke en beeldbepalende objecten.

Karakteristiek of beeldbepalend?
Een karakteristiek object is een gebouw dat 
mede bepalend is voor de identiteit van het dorp. 
Dit soort gebouwen zijn belangrijk vanwege hun 
(oorspronkelijke) functie, het bouwjaar, de 
bouwstijl en/of de bijzondere ligging. Zonder 
vergunning mag een karakteristiek pand niet 
gesloopt worden. De cultuurhistorische en/of 
karakteristieke waarden moeten meegenomen 
worden bij herstel en versterking van het pand.
Beeldbepalende objecten zijn onderdeel van het 
aangezicht van het dorp of van de structuur die 
belangrijk is voor het dorp. Ze zijn van belang 
voor de stedebouwkundige en landschappelijke 
samenhang. Bij wijzigingen en/of sloop van een 
beeldbepalend pand zal herbouwd moeten 
 worden binnen de bestaande karakteristieke 
structuur.

Een goed gevulde lijst
De inventarisatielijst bestaat voor Garmerwolde 
uit 3 rijksmonumenten en 18 karakteristieke 
objecten, variërend van pastorie tot molenaars
woning, van diverse woonhuizen in Oldambster
stijl tot Café De Leeuw. Het dorpshuis stond in 

eerste instantie niet op de lijst, maar Henk Vliem 
(bestuurslid van het dorpshuis) heeft de deskun
digen weten te overtuigen van het met name 
cultuurhistorisch belang van dit pand, zodat het 
alsnog, met uitsluiting van de uitbreiding aan de 
achterzijde, opgenomen is.
Thesinge telt 6 rijksmonumenten en 28 karakteris
tieke objecten, waarvan de meeste panden aan 
de Kerkstraat, het begin van de G.N. Schutter
laan en in de kern van het dorp staan. Daarnaast 
zijn 12 boerderijen in het buitengebied geken
merkt als beeldbepalende objecten.

De inventarisatie is in september vastgesteld 
door het college van B&W en begin oktober 
gepresenteerd. De verkregen informatie wordt 
vastgelegd in de nieuwe bestemmingsplannen, 
een procedure die begin 2018 gestart wordt. 
Inspraak is dan nog steeds mogelijk. 
Op de website van de gemeente Ten Boer kan 
het document ingezien worden: www.tenboer.nl/
inventarisatiecultuurhistorischebebouwing. 
Het is zeker de moeite waard om iets te lezen 
over de historie van onze omgeving en nog weer 
eens bevestigd te zien hoe bijzonder onze 
 dorpen zijn en hoe belangrijk het is dat we deze 
mooi en leefbaar houden.

Yvonne Broekhuizen

Al een aantal jaren werd, tijdens de jaar
vergadering van ijsvereniging De Scheuvel 
in Thesinge, de belofte gedaan om met de 
kinderen beneden de leeftijd van vijftien jaar 
naar Kardinge te gaan om aldaar te schaat
sen. 

Het kwam er echter nooit van; de laatste keer 
dat dit gebeurde was zo’n twaalf jaar geleden. 
Er waren redenen genoeg om het feestje voor 
de kinderen niet door te laten gaan: er was geen 
geld, het werd een goede winter en er kon 
geschaatst worden op de ijsbaan of het kwam in 
het verdomhoekje en er werd gewoon niet aan 
gedacht.
Ook tijdens de vergadering in december 2016 
werd het idee weer geopperd. Er werd gesteld, 
dat als er niet geschaatst kon worden op de 
pláátselijke ijsbaan, men met de kinderen naar 
Kardinge zou gaan. Eindelijk maar toch werd er 
doorgepakt door het bestuur en er werd beslo
ten om in de herfstvakantie van 2017 te gaan 
schaatsen op Kardinge. 

Op 25 oktober was het dan zover en kon dit 
leuke feestje doorgaan. Ongeveer 24 kinderen 
hadden zich opgegeven om gezamenlijk naar 
Kardinge te gaan. Deze woensdag werd om 
10.30 uur verzameld bij CBS De Til en er werd 
gezamenlijk afgereisd naar de stad. Het mooie 
was dat er kinderen bij waren van ongeveer 4 
jaar, maar ook dat er nog een paar van boven de 
12 jaar waren. Aangekomen bij het schaatscen
trum moesten er natuurlijk eerst kaartjes worden 

Schaatsen op Kardinge
gekocht. Een ieder kreeg een polsbandje om 
toegang te krijgen tot het schaatspaleis. De 
kleinste kinderen werden geholpen met het 
schaatsen onder binden door een aantal vrijwil
ligers. 
Daar ging het heen, de grote vierhonderd meter 
baan op. Geweldig om te zien hoeveel plezier de 
kinderen hadden. En schaatstalent… dat is er 
zeker in Thesinge. Er werd anderhalf uur 
geschaatst op de grote baan en daarna volgde 
er een pauze. Er was patat en ranja voor de kin
deren, dat er heerlijk in ging. Na de pauze mocht 
er nog anderhalf uur op de ijshockeybaan wor
den geschaatst. Ook hier was het volop pret. Er 
werd gezamenlijk met andere kinderen 
gespeeld, geschaatst en geijshockeyd. Het ging 
er sportief maar ook heftig aan toe, maar bovenal 
werd er met veel plezier geschaatst.
Om 15.00 uur zat de tijd er op en moesten de 
schaatsen af worden gedaan. Er waren kinde
ren bij die zó moe waren, dat ze de schaatsen 
zelf niet meer uit kregen. Een goed teken 
natuurlijk. Moe maar voldaan werd er huiswaarts 
gekeerd. Terug bij school aangekomen vroegen 
enkele kinderen: ‘gaan we dit volgend jaar weer 
doen?’ Wat het bestuur van de Scheuvel betreft 
is dat zeker het overwegen waard, want als je 
ziet hoeveel plezier er deze dag was, is het de 
moeite waard om dit jaarlijks en misschien met 
nog meer deelnemers te gaan doen. O ja, en 
zeker niet vergeten: alle vrijwilligers die meege
holpen hebben, in welke vorm dan ook, bedankt. 

Bestuur de Scheuvel

Nadia Kok uit Garmerwolde en Mink Hof uit 
Thesinge vieren samen Sint-Maarten (foto 
Sieb-Klaas Iwema)

Kerstboom op 
Smidshouk
Op 9 december is het weer zover. De Kerstman 
heeft alle voorbereidingen getroffen om om 
16.30 uur op Smidshouk het licht van de kerst
boom te ontsteken. 
We vieren dit in sfeer met muziek, vuurkorven 
en een warme drank. Graag zien we jullie alle
maal!

Groeten van de kerstboomcommissie,
Peter Tjeerdsma, Esther Sibma, Bert Mollema
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Oude Rijksweg 32
From Moskou (met twaalf miljoen inwoners) to Garmerwolde… Het 
gesprek met Oxana vindt plaats in het Engels, met een klein beetje 
 Russisch en een klein beetje Nederlands. 
In mei dit jaar zijn Oxana, haar man Alexander en hun dochtertje Taïsia 
van veertien maanden oud in Garmerwolde komen wonen. Beide komen 
uit Moskou, waar ze in de IT werkzaam waren (Oxana als manager van 
een ITbedrijf). Alexander reageerde in 2015 op vacatures bij Google. Hij 
kon naar België, Ierland of Nederland en hij heeft toen gekozen voor de 
Eemshaven. In België spreekt men meer Frans dan Engels, in Ierland is 
het in en uitreizen voor Russen nogal ingewikkeld. Die belemmeringen 
kende Nederland niet, en in Nederland hadden ze al vrienden, die hen 

Nieuwe bewoners Garmerwolde
vertelden dat het er goed wonen is, zeker in Groningen. Zo is Alexander 
aan het werk gegaan als ICTer in het datacenter van Google. 
Hij verbleef de eerste twee maanden in een B&B in Pieterburen, maar toen 
zijn vrouw ook deze kant op kwam, heeft hij een huis gezocht en gevonden 
in Ten Boer. Na anderhalf jaar Ten Boer zijn ze op zoek gegaan naar een 
eigen woning in de buurt van Groningen, met een tuin en een flinke 
garage. Alexander is een handige en creatieve jongen die mooie en prak
tische zaken vervaardigt van hout en buizen, waar hij een ruime werk
plaats voor nodig heeft. En die heeft hij bij deze woning gevonden. 
Behalve handig is hij ook sportief. Hij houdt van hardlopen en, net zoals 
Oxana, van zwemmen. Samen hebben ze veel gezwommen en dan met 
name lange afstanden. Vóór de geboorte van hun dochter hebben ze een 
aantal keren meegedaan aan de Bosphorus Crosscontinental Swim, een 
6,5 kilometer lange zwemtocht over de Bosporus van Kanlıca aan de 
Aziëkant van Istanbul naar Kuruçeşme aan de Europese kant. Dat is ook 
iets dat weer in de planning staat, zodra dochter wat groter is en Oxana 
weer meer tijd heeft om te trainen. Ze heeft het zwemmen even op een 
laag pitje gezet, maar gaat wel regelmatig naar de sportschool om de 
conditie wat op peil te houden. Ze overweegt om naast het geplande 
speeltuintje voor Taïsia een aantal fitnessapparaten in de tuin te zetten, 
zodat ze haar eigen outdoor gym heeft. 
Overigens is een tuin geheel nieuw voor Oxana, maar grasmaaien en 
bladeren harken zijn inmiddels een prettig tijdverdrijf. Ze wil hier op termijn 
ook aan het werk, maar gaat tot die tijd eerst weer haar lessen Engels en 
Nederlands oppakken en beetje bij beetje haar huis meer eigen maken. 
Oxana en Alexander hebben het erg naar hun zin in Nederland en in 
Groningen. Oxana mist Rusland niet, maar wel haar familie en vrienden. 
Ze is blij dat haar moeder, haar vliegangst negerend, binnenkort naar 
Garmerwolde komt, zodat ze kan zien hoe haar dochter, schoonzoon en 
kleindochter wonen en leven. De dertien jaar oude dochter van Alexander 
komt in haar vakanties vaak naar haar vader. 

Oude Rijksweg 12
Krap vijf dagen tijd hadden Peter Onclin en Jolanda Looijen om te verhui
zen van hun woning in Groningen naar de Oude Rijksweg 12 in Garmer
wolde. Ze hebben dus hun spullen ingepakt en in de grote loods gezet om 
vervolgens beetje bij beetje de nieuwe woning in te richten. 
Peter en Jolanda woonden sinds vijf jaar samen in Groningen, in een 
woning met weinig tuin maar wel met vijf slaapkamers. Dat was met name 
handig voor de vier kinderen, twee van hem en twee van haar, die bij hen 
woonden of regelmatig kwamen. Jolanda was ondertussen begonnen met 
een eigen bedrijf: een snackwagen met Indonesische hapjes. Zij wilde de 
wagen graag dichter bij huis hebben. Ook wilden ze de net gekochte cam
per bij huis hebben in plaats van in de stalling elders. En hond Duro vroeg 
meer ruimte. Zo zijn ze op zoek gegaan naar een huis met een ruime tuin 
en parkeermogelijkheden, en kwamen ze uit op de woning aan de Oude 
Rijksweg. Het huis hoefde niet meer zoveel slaapkamers te hebben, nu 
de kinderen ouder zijn en meer en meer hun eigen weg gaan. 
Jolanda heeft zoals gezegd een eigen bedrijf Selenggara (= bedienen). Zij 
verkoopt van woensdag tot en met zaterdag Indonesische hapjes vanuit 
haar snackwagen bij de Albert aan de Rijksweg Heijn (de tweede vanuit 
Garmerwolde richting Groningen bekeken) en ze kan gevraagd worden 
voor catering. Samen met haar moeder maakt zij alle hapjes zelf: loem
pia’s, pasteitjes en broodjes saté. 
Het tweede bedrijf is van Peter, samen met zijn broer: InterIN Personeel 
en management. InterIN, met een kantoor in Leeuwarden, detacheert 
medewerkers binnen de disciplines bouwkunde, civiele techniek, milieu, 

Alexander, Oxana en dochter Taïsia (foto Andries Hof)

Peter en Jolanda met hond Duro (foto Andries Hof)

verkeer en ruimtelijke ordening. Peter is dus ook wel eens in Leeuwarden 
te vinden, waar hij vandaan komt, maar hij werkt ook vaak en graag vanuit 
huis. 
Dan is er nog een derde onderneming aanwezig: zoon Jeffrey, oftewel 
Lucky 7, is muziekproducer en houdt zich bezig met het produceren van 
onder andere hiphop, r&b, soul en reggae. Hij gaat wellicht een ruimte 
krijgen in de loods achter het huis om daar zijn muziek te kunnen maken. 
Hond Douro gelooft al die bedrijvigheid wel. Het is een blije, enthousiaste 
Cane Corso, een forse dogachtige hond, van drie jaar oud met een sociaal 
en makkelijk karakter. Uiteraard moet hij flink worden uitgelaten om zijn 
energie kwijt te raken, maar hij heeft nu ook de grote, omheinde tuin met 
voldoende ruimte om achter het huis wat rond te scharrelen. Voor Jolanda 
en Peter heeft het huis alle voordelen waar ze naar op zoek waren: het 
huis is behoorlijk onderhouden, er is ruime parkeergelegenheid met forse 
loods, er is een mooi uitzicht en er is voldoende tuin. 

Simone Tjakkes
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Vier keer tralala rechts - en dan tralala links
Op zaterdag 4 november 2017 werd er in Garmer
wolde een horror spookspeurtocht gehouden. 
Vanaf 12 jaar met begeleiding, anders vanaf 14 
jaar. Er deden 89 kinderen en volwassenen aan 
mee. 
De eerste donderpreek kreeg men in Het 
Geweide Hof. Er waren toen al wel deelnemers 
die dachten: ‘Ei, waar ben ik aan begonnen? 
Durf ik dit wel?’ Door zo’n veertig vrijwilligers 
waren op ongeveer tien plaatsen griezelplekken 
gemaakt. En dat in het donker; je mocht geen 
gebruik maken van verlichting. Bij iedere plek 
was een opdracht en verdiende men een letter, 
welke vaak met een hoop gegil en trillende hand 
werd gepakt. Steeds meer op hun hoede liep 
men verder en zag op den duur overal spoken. 
De hele tocht had men in 4072 stappen kunnen 
doen, maar ja schrikken en wegrennen zorgen 
toch voor meer stappen. Een groep had nage
noeg geen stappen, zij waren het spookspoor 
bijster en gingen snel naar dorpshuis De Leeuw. 
De verzamelde letters vormden het woord ‘ver
banning’. Al met al vonden de deelnemers het 

toch een mooie tocht die afgesloten werd met 
een disco. En het staat goed op je cv. Allen die 
meededen als vrijwilliger of als loper hebben er 
een prachtige avond/nacht van gemaakt.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Een echt zwevend spook! (foto Andries Hof)

De film It herleefd! Brr… (foto Sieb-Klaas Iwema)

Op de najaarsvergadering van de Vereniging 
Dorpsbelangen Garmerwolde van 13 novem
ber kwamen tot mijn verrassing zo’n 75 men
sen af. Vanwaar die grote opkomst? Is het 
te danken aan de kennismaking met onze 
nieuwe burgemeester, Frank de Vries, zijn de 
mensen benieuwd naar de plannen rond de 
kerk of de vorderingen van het Dijkpark of is 
het gewoon interesse in het reilen en zeilen 
van het dorp?

Na het openingswoord door Nynke Kloppenburg 
(de nieuwe voorzitter), de mededelingen en de 
notulen van de voorjaarsvergadering volgt de 
presentatie van de Stichting Oude Groninger 
Kerken over het landelijk project ‘Feest! Weet 
wat je viert’. Kerken zijn bakens van betekenis. 
In Garmerwolde dient de welbekende Groen
man als gids. Wist u dat er in de koran ook een 
groene man voorkomt? De 16eeeuwse gewelf
schilderingen spreken voor zich. In de toren 
komt een spannende ontdekkingstrap over 
feesten uit de islam en het christendom. Ook 
Kerkhörn ondergaat een metamorfose en krijgt 
onder andere een grotere keuken.

Vervolgens geeft Wietske van der Meulen 
namens de RWZI een update over de werk
zaamheden en de inrichting van de Eems

Najaarsvergadering Dorpsbelangen Garmerwolde
kanaal dijk. Maart 2018 is de verbreding en 
 verhoging vanaf de Bronssluis in Garmerwolde 
tot Woltersum klaar. Het fietspad wordt nog in 
2018 aangelegd. Rond 2020 is ook de verster
king helemaal afgerond. De eerste bijeenkomst 
van de werkgroep over de inrichting van de dijk 
is geweest; binnenkort volgt de tweede.

En dan volgt het Waterbedrijf Groningen. De 
planning van de waterzuivering voor industrie
watervoorziening is wat uitgesteld. Het technisch 
ontwerp is bepalend voor de buitenkant. Ze zijn 
nu in gesprek met veel landeigenaren en de LTO.

Na de pauze komen de themagroepen aan bod; 
veel van hun activiteiten hebben al in de G&T 
gestaan en hoeven hier dus niet meer te worden 
beschreven. Enkele aandachtspunten:
 Het werken met themagroepen is een pilot. Er 
komt nog een enquête voor alle leden, Nynke 
doet een dringende oproep om hem in te vullen. 
   Er zijn weer twee vacatures voor het bestuur 

van Dorpsbelangen. Mocht je belangstelling 
hebben, meld je dan voor 1 januari, dan kun 
je nog een poosje meelopen voor de voor
jaarsvergadering.

   De plannen voor een hofje vorderen gestaag; 
binnenkort wordt er een vereniging opgericht 
met een voltallig bestuur. Het gaat om een 

meergeneratiehof voor alle leeftijden, met een 
mix van huur en koopwoningen. Noaber
schap en respect voor elkaars privacy staan 
hoog in het vaandel. Helaas zijn nog niet alle 
vergunningen rond.

   Verbouwing dorpshuis. Er wordt op dit 
moment bekeken in hoeverre het aard
bevingsbestendig maken kan worden gekop
peld aan de verbouwingsplannen. De plan
ning om de werkzaamheden maart/april te 
starten, wordt waarschijnlijk niet gehaald. 

   Plannen Plusfonds Dijkpark. De uitkijktoren en 
het openluchttheater genieten prioriteit, het 
jachthaventje en zandstrandje komen later. 
De twee keer 60.000 euro ligt bij de gemeente; 
het blijft gelabeld geld, ook na de herindeling.

Tot slot volgt de rondvraag. Hierin wordt onder 
andere aandacht gevraagd voor overhangend 
groen en andere obstakels op de voetpaden, 
voor vrachtwagens hinderlijke bomen aan de 
huizenkant van de Oude Rijksweg en de niet 
goed werkende zakpaal: bij personenauto’s gaat 
ie wel omlaag maar voor vrachtverkeer zakt ie 
niet. De burgemeester zegt toe het gebeuren 
rond de zakpaal te laten onderzoeken.
En dan is het tijd voor een gezellige nazit…

Hillie Ramaker-Tepper
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Fré Schreiber vertelt over Sint-Maarten 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

Garmerstee
Op donderdagmiddag 9 november kwamen zo’n 
twintig mensen naar het dorpshuis in Garmer
wolde om te genieten van de smeuïge verhalen 
van Fré Schreiber.
Maar eerst vertelden Stijn en Gijs, twee studen
ten van de Rijksuniversiteit Groningen, over het 
resultaat van hun onderzoek naar het sociale 
netwerk van 65plussers in Garmerwolde.
De enquêtes zijn vooral in de dorpskern afge
geven. Vrijwel alle soorten activiteiten krijgen 
een hoge score. Bezoek van familie en groeten 
op straat blijken belangrijk. Er is heel weinig 
eenzaamheid in Garmerwolde. De frequentie 
van het familiebezoek/contact heeft niet per se 
invloed op het eenzaamheidsgevoel, wél het 
hebben van contacten met mensen in Garmer
wolde, vrienden, enzovoort.
Een gevoel van eenzaamheid kan iedereen 
overkomen; het is geen teken dat je hebt 
gefaald. En je bent het ook niet de hele tijd. Het 
verlies van de partner kan bij voorbeeld een heel 
grote schok geven en gevoelens van eenzaam
heid veroorzaken.

Voor het opbouwen van een zinvolle relatie 
moet er wel iets te bepraten of te ondernemen 
zijn, het moet ‘klikken’. Gedeelde interesse en 
gelijkheid in relatie zijn heel belangrijk; je moet 
er beide profijt van hebben. Leeftijd hoeft niet 
belangrijk te zijn. Kijk eens op www.wehelpen.nl. 
Hierop staat zowel vraag als aanbod. Er zijn al 
verschillende interessegroepjes in het dorp, 
zoals boeken lezen, handwerken, samen naar 
de bios of theater gaan, zwemmen... Wellicht 
vallen er nog meer combinaties te maken. 

En dan is het woord aan Fré Schreiber. Hij ver
telt op een leuke manier over de oorsprong en 
het gebruik van diverse midwinterfeesten, te 
beginnen bij SintMaarten. De dagen werden 
korter, het werk op het land was gedaan. De zon 
liet zich bijna niet meer zien; de mensen maak
ten zelf licht en ontstaken vuren. Op 2 februari 
gingen de boeren weer aan het werk. 
De volgende bijeenkomst van de Garmerstee is 
op donderdag 7 december; dan gaan we gezel
lig met elkaar eten. Aanmelden is noodzakelijk.

Hillie Ramaker-Tepper

NB In het verslag van de vorige keer is een 
 storende fout geslopen. Een blusdeken kost 
geen honderd euro maar rond een tientje! Dus 
op naar de bouwmarkt.

Op woensdag 8 november is, in het bijzijn van 
een aantal genodigden, op het baggerdepot bij 
Garmerwolde de starthandeling van de tweede 
fase van het baggeren van het Damsterdiep ver
richt door Bob van Zanten, dagelijks bestuurslid 
van het waterschap Noorderzijlvest. De tweede 
fase behelst het traject van Garrelsweer tot en 
met Appingedam en later nog Appingedam tot 
en met Delfzijl. Men heeft berekend dat Schilder 
176.000 kuub slib op mag zuigen. Deze bag
gerslib wordt over een afstand van maximaal 22 
kilometer verpompt naar Garmerwolde. Nieuw 
is wel dat men het slib in types heeft ingedeeld; 
daardoor kan het zijn dat het bovenste deel in 
depot 1 komt en de laag eronder in depot 2. Dit 
betekent wel dat men weer opnieuw moet begin
nen en de kraan in Garmerwolde anders moet 
zetten! Dit is een regel van de overheid en wordt 
in de gaten gehouden door ingenieursbureau 

Start tweede fase baggeren
MUG. Maar is niet uit te leggen, want men mag 
het later bij het Dijkpark c.q. de versteviging van 
de Eemskanaaldijk weer door elkaar gebruiken. 
Ondertussen gaat het legen van de andere 
depots door kraanschip Cycloop (gebouwd in 
1975 en omgebouwd in 2007/2008) door. Ook 
haalt men erosiebestendige klei van elders ter 
versteviging aan de waterzijde en zand voor het 
fietspad. De kruin van de dijk wordt ongeveer 
acht meter breed en zal in 2018 worden voor
zien van een betonnen fietspad van 1,5 meter 
breed vanaf de Bronssluis in Garmerwolde tot 
Woltersum.
Op donderdag 16 november is er materiaal 
gebracht van Ad Nooren voor het leggen van 
een betonpad van 1,5 meter breedte vanaf Rit
sema richting de Bronssluis. De betonaanvoer 
gaat via Ruischerbrug. Een kraan zal het beton 
over de sluis zetten en in een gronddumper 

(voor de gelegenheid even geleend van het slib
depot) deponeren.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

De start van de tweede fase van het Dijkpark
(foto Sieb-Klaas Iwema)
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De Waddenkunstkring (WKK) expo
seert de eerste drie weekenden van 
december in de Kloosterkerk te 
Thesinge. De Waddenkunst kring is 
een vereniging van kunste naars, 
die hun bezorgdheid willen uiten 
over de gevaren die het Waddenge
bied bedreigen. Zij doen dit door het 
mooie, schone en ongeschondene 
van dit oerlandschap te laten zien in 
beelden, foto’s en objecten. 

In de Garmer & Thesinger Express wordt u regelmatig op de hoogte 
gehouden van de stand van zaken van de renovatieplannen van dorps
huis De Leeuw. Wat is er in de afge lopen paar maanden gebeurd? Even 
voor u een overzicht.

Momenteel zijn we druk bezig om onze eigen plannen te integreren in de 
versterkingsope ratie; de zogenaamde ‘koppelkansen’. Bijvoorbeeld: als 
de buitenmuren allemaal gestript moeten worden, kan de versterking van 
die muren ook met een houtskeletbouwvoorzetwand gebeuren. 
 Optimale isolatie is dan ook mogelijk. Ook kunnen de houten vloeren op 
de begane grond vervangen worden door schuimbeton. Vloerverwarming 
is dan een optie. Per vertrek worden nu de plussen en minnen (en de 
kosten) geïnventariseerd. Eind december verwachten we deze inventari

Renovatie dorpshuis De Leeuw: stand van zaken
satie afgerond te hebben. Ons plan voor de renovatie zal dan vast staan 
en de versterkingsoperatie is hierin dan geïntegreerd. Als zich geen onver
wachte ver tragingen meer voordoen kan er waarschijnlijk volgend jaar 
april/mei met de renovatie/versterking begonnen worden.
Begin januari verwachten we te starten met de aanbesteding van het 
installatiewerk (verwarming, ventilatie, warm en koud water, elektra en 
dergelijke). Ergens in januari gaan we ook een inloopavond organiseren. 
Alle Garmerwolders kunnen dan zien wat er allemaal op stapel staat.
Tegen onze omgevingsvergunning is begin dit jaar een bezwaar inge
diend. Die zaak is nu ‘onder de rechter’.
Met de omwonenden aan de Oude Rijksweg  willen we begin december 
de parkeerproblematiek bespreken.

Het Bouwteam, Henk Vliem

Wist-u-dat…
  Menno Oosterhoff uit 

Thesinge de MIND Antonie 
Kamerling Award heeft 
gewonnen voor zijn boek Vals 
Alarm?

  de prijs een publieksprijs is en 
bedoeld voor diegene die het 
afgelopen jaar, door het 
maken van bijvoorbeeld een 
boek, documentaire of film, 
openheid over en begrip voor 
psychische problemen heeft 
bevorderd?

  wij Menno van harte 
feliciteren?

 
  Jantje Brouwer in haar 

coachingpraktijk De Hofstee 
een open middag met als 
thema verlies houdt?

  deze middag kosteloos is en 
plaatsvindt op dinsdag 19 
december van 14.00 tot  
16.00 uur?

  de praktijk gevestigd is aan  
de Dorpsweg 15 te Garmer
wolde?

  aanmelden niet nodig is en 
meer info te vinden is op  
www.dehofsteecoaching.nl?

Brievenbus
In de G&T van oktober 2016 stond 
te lezen dat er verwarring was ont
staan over de brievenbus van 
PostNL in Thesinge. Volgens 
PostNL zou de bus gewoon aan de 
Molenweg blijven staan. Volgens 
RTV Noord was de bus al ver
plaatst naar Smidshouk. 
PostNL zou met betrekking tot haar 
eigendommen toch het beste moe
ten weten waar die geplaatst zijn of 
worden, maar helaas had RTV 
Noord het bij het juiste eind. De 
brievenbus had de Smidshouk ver
der ontsiert (de glascontainer op 
die locatie is ook geen toonbeeld 

van fraaie dorpsaankleding), door
dat hij geplaatst was op een paar 
meter afstand van het herinnerings
monument, precies in het zicht dat 
men vanaf het bankje op de Molen
weg had. ‘Foutje’ zou je denken, de 
bus zal binnenkort wel een minder 
in het oog springende plaats krij
gen. Maar de bankzitters hebben 
ruim een jaar tegen de achterkant 
van het rode gevaarte aan moeten 
kijken. 
Tot begin november de bus ineens 
weer verplaatst was; naar de 
Molenweg, bij de bushalte, schuin 
tegenover café Molenzicht. Zowel 

Na ruim een jaar is de brievenbus gelukkig opnieuw verplaatst 
(foto Koos van de Belt)

In 1717 vond in de provincie de laat
ste grote overstroming plaats, met 
duizenden slachtoffers: de ‘kerst
vloed van 1717’. In het wadden
gebied hebben dit jaar verschillende 
grote kunstmanifestaties plaats
gevonden met 1717 als thema. De 
Waddenkunstkring wil net voor kerst 
2017 (300 jaar later) de bedreigin
gen voor de Waddenzee zelf onder 
de aandacht brengen. Door zee

Expositie Waddenkunstkring

PostNL als RTV Noord hebben tot 
op heden geen melding gemaakt 
over deze verplaatsing. Mogelijk 
om te voorkomen dat er een toe
stroom ontstaat van bankzitters die 

van het uitzicht  willen genieten. 
Zolang de glascontainer ook nog 
op Smidshouk blijft staan ben ik 
daar echter niet zo bang voor. 

Koos van de Belt

spiegelstijging zullen de wadplaten 
niet meer droogvallen en zal het 
waddengebied zo goed als verdwij
nen. 
De tentoonstelling zal door de bur
gemeester van Ten Boer, Frank de 
Vries, op zaterdag 2 december 
worden geopend. De expositiedata 
zijn 2 en 3 december, 9 en 10 
december en 16 en 17 december.

Theo de Wit
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Agenda

Colofon

Foto van de maand

Eindredactie
Garmerwolde
Hillie RamakerTepper 050 541 5335
Marja Wijnandde Poel 06 41 160 523
Thesinge:
Jan Ceulen 050 311 6551
Yvonne Broekhuizen 06 51 033 796
Fotograaf Garmerwolde
Andries Hof 06 44 066 124
Fotograaf Thesinge
Koos van de Belt 050 302 3432
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 22 
december.
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 10 december vóór 18.00 uur 
via: gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge
Christelijke Gereformeerde Kerk ThesingeZondag 3 december

clusterdienst; 1e advent
10.00 uur in Stedum
ds. Kok uit Nijeveen 

Zondag 10 december 
clusterdienst; 2e advent
9.30 uur in Stedum
ds. Fröhlich uit Purmerend

Zondag 17 december 
clusterdienst; 3e advent
11.00 uur in Thesinge
ds. Langenburg uit Middelstum 

Zondag 3 december
9.30 uur stud. C. J. Smits
14.30 uur stud. C. J. Smits

Zondag 10 december
9.30 uur ds. J. Huisman
16.30 uur ds. A. Mak

Zondag 17 december
9.30 uur ds. D. J. Steensma
14.30 uur ds. D. J. Steensma

Zondag 24 december
9.30 uur leesdienst
14.30 uur leesdienst

Maandag 25 december
11.00 uur prof. Selderhuis

Dinsdag 26 december
9.30 uur leesdienst

Zondag 31 december
9.30 uur br. Bram Koerts
14.30 uur leesdienst

Zondag 24 december
clusterdienst; 4e advent
11.00 uur in Thesinge
ds. Van Dijk uit Sauwerd 
koffiedrinken vóór de dienst

Maandag 25 december 
Eerste kerstdag; clusterdienst 
10.00 uur in Thesinge
drs. Postema uit Krewerd

Zondag 31 december
clusterdienst; oudejaarsdag
11.15 uur in Stedum
ds. Van Dijk uit Sauwerd

De Stadsweg alvast in kerstsfeer (foto Andries Hof)

Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.00  11.30 
uur: Inloopochtend Noaberstee.
Elke zaterdag
Thesinge; vanaf 16.00 uur: Café 
Molenzicht open.
Zaterdag 2 december
Thesinge, Kloosterkerk: Opening 
expositie Waddenkunstkring. Zie 
artikel voor informatie en alle data.
Donderdag 7 december
Garmerwolde, De Leeuw; 17.30 
uur: Bijeenkomst Garmerstee. 
Feestelijk Decemberdiner voor 
€ 12,50 p.p. Opgave tot 5 december 
bij Hillie Ramaker, tel. 050 541 5335.
Zaterdag 9 december
  Thesinge; vanaf 9.00 uur: 

Ophalen oud papier. 
  Thesinge, Smidshouk; 16.30 uur: 

ontsteken licht van de kerstboom. 
Zie artikel.  

Dinsdag 12 december
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 
uur: Klaverjassen bij ‘De Soos’.
Woensdag 13 december
Thesinge, Trefpunt; 19.30 uur: 
Film Paterson.
Vrijdag 15 december
  Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 

Ophalen oud papier.
  Thesinge, Scheuvelhoes; 20.00 
 uur: Jaarvergadering ijsvereniging
 De Scheuvel.
Zaterdag 16 december
Garmerwolde, De Leeuw; vanaf 
18.00 uur: Kerstdiner. Meer 
informatie volgt per flyer en 
www.dorpshuisdeleeuw.nl.
Dinsdag 19 december
Garmerwolde, Dorpsweg 12; 
14.00  16.00 uur: Inloopmiddag 
De Hofstee. Zie ‘Wist u dat...’.
Donderdag 28 december
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 uur: 
Koffiemorgen. Er kunnen meer bij!

‘De Soos’
De klaverjasavond in november 
heeft de volgende uitslag 
opgeleverd:
Gerard Klunder 4879
Wilma Tammeling 4875
Geert Pops 4832
Jan van der Molen 4582

De volgende keer is op dinsdag 
12 december, aanvang 20.00 uur, 
in dorpshuis De Leeuw te 
Garmerwolde. Nieuwe kaarters 
zijn welkom.

Stoomfluitjes
Gratis af te halen: Donald Duck, 
jaargangen 20062012. Van enkele 
jaargangen ontbreken exemplaren. 
Graag bellen: 06 55 377 552.

Te huur: ca. 80 m2 woonruimte. 
Dorpsweg 35 Garmerwolde. €675 
p/m excl. gas/licht/water; 2 slpk., 
1 wk., keuken, douche, wc, HR++ 
CV, tuin, geïsoleerde woning met 
dubbel glas. Per 1 december 
beschikbaar. Tel. 06 34 331 279 of 
06 14 570 959.

Te koop: Kerstbomen uit eigen 
kwekerij. Van 1 m tot ... m. 
Start verkoop 1 december 2017. 
Arends, Grasdijkweg 25, Garmer
wolde. Tel. 06 47 259 727.

Te koop: Franklin kachel/
openhaard. Ook voor buiten. F.M. 
de Vries, L. van der Veenstraat 26, 
Garmerwolde. Tel. 050 541 6394.


