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Opening dorpshuis plus
koninklijk lintje
Op woensdag 2 september openden minister
Kajsa Ollongren en wethouder Roeland van
der Schaaf het versterkte en vernieuwde
‘Dorpshuis de Leeuw’ in Garmerwolde.
Door de coronamaatregelen kon slechts een
beperkt aantal genodigden aanwezig zijn.
Bij aankomst worden we buiten onder een overkapping ontvangen met koffie of thee en gebak.
De wethouder is al aanwezig, het wachten is op
de minister. Terwijl we gezellig keuvelen in de
buitenlucht – op anderhalve meter afstand uiteraard – overhandigt Jos Mocking alle bezoekers
een kaartje met een nummer; dit correspondeert
met de stoel in de grote zaal waarop we tijdens
de toespraken moeten zitten.
Als de minister is gearriveerd, kan het feest
beginnen. Bij een feest hoort een cadeautje; de
minister mag het ‘cadeautje’ openmaken door
het papier voor de toegangsdeur van het dorpshuis te verwijderen. Dit doet zij met verve.
Daarna mogen de gasten in groepjes van vijf
naar binnen.
Als iedereen op zijn plaats zit, opent voorzitter
Karin Lugtmeier de bijeenkomst. Zij is een blij
mens en supertrots! Na zeven jaar is het dan
toch gelukt en is het vernieuwde dorpshuis klaar
voor gebruik. Deze middag staat in het teken
van bedanken, aldus Karin. Als eerste is er een
boeket bloemen voor de familie Van Zanten van
Het Geweide Hof, als dank voor het feit dat alle
verenigingen daar tijdens de verbouwing terecht
konden. ‘De kersenbonbons van Vera zijn
onovertroffen, die krijgen ze bij ons in het dorpshuis niet.’
Dan is het woord aan de heer Van der Schaaf,
wethouder van de gemeente Groningen. Hij
bedankt het dorp voor de manier waarop we het
met elkaar hebben gedaan. ‘In 2014 werd
begonnen met het plan. Het karakteristieke
voorhuis is bewaard gebleven; het is versterkt
en volledig gerenoveerd. Al met al was de ver-/
nieuwbouw van het dorpshuis een ingewikkeld
traject met vergunningen enzovoort en steeds

Nieuwsgierig naar wat er achter het papiertje verstopt zit, scheurt minister Ollongren de
verpakking van het nieuwe Dorpshuis de Leeuw open. (foto Sieb-Klaas Iwema)
veranderende regelgeving.’ Hij bedankt het dorp
én het bouwteam: ‘Het is echt ongelooflijk dat
het team dat voor elkaar heeft gekregen!’
Vervolgens zijn er bloemen voor Abel Menger,
Bert Buringa, Jos Mocking, Wim Moltmaker en
Diena Tichgelaar. Henk Vliem moet nog even
wachten.
De minister is natuurlijk niet voor niets gekomen.
Aan haar de eer om Henk Vliem te bedanken
voor zijn niet aflatende inzet, geduld en vast
houdendheid. ‘Als er even iets tegenliep, was u
degene die de schouders er weer onder zette en
het bouwteam stimuleerde om weer door te
gaan. U bent een echte duizendpoot: voorzitter
van de Historische Commissie Garmerwolde,
voorzitter – en nu nog gastschrijver – van de

Garmer & Thesinger Express, voorzitter van de
sportvereniging, het bouwteam … En ook nog
oppasopa: u volgde – als de enige man – een
opleiding tot gastouder. Kortom: het kloppende
hart en een van de pijlers van het dorp. Velen
kennen uw gevleugelde uitspraak: ‘Dat doe ik
wel even’. Het bouwproject ging van drie ton
naar anderhalf miljoen. Als het tegenzat, nam u
de leiding, maar u voegde zich ook zonder
problemen naar een ander.’ En dan volgen de
beroemde woorden: ‘Het heeft Zijne Majesteit
de koning behaagd om u te benoemen tot Lid
in de Orde van Oranje-Nassau.’ Vanwege de
coronamaatregelen kan de minister het lintje
niet zelf opspelden, dat mag zijn vrouw Joke
doen. Met de nodige aanwijzingen van de minister en het publiek komt dit prima voor elkaar.
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Ondanks de aanwezigheid van zijn kinderen en kleinkinderen
had Henk dit totaal niet aan zien komen, maar hij stelt de
benoeming wel heel erg op prijs. En het is hem zeer gegund!
Wij wensen Henk van harte geluk met deze eervolle onderscheiding.
Hillie Ramaker-Tepper

Trots, maar wat onwennig – ze doet dit immers niet elke
dag – spelt Joke Vliem haar man Henk de koninklijke onder
scheiding op. Met wat hulp van de minister en de zaal komt
het lintje precies op de goede plek. (foto Sieb-Klaas Iwema)

Centraal in het prachtige nieuwe dorpshuis luisteren Henk Vliem en het onvermoeibare bouwteam naar de laatste lovende woorden van de dag.
(foto Sieb-Klaas Iwema)

Wist u dat…
•	de redactie van de G&T Express al vóór de opening de allereerste gebruiker was
van het vernieuwde dorpshuis?
•	we in de kleine zaal (café) in een ‘1.5m-tafelopstelling’ hebben gezeten omdat in
de grote zaal alles al was voorbereid voor de dag erna?
•	we konden vaststellen dat de sleutel functioneerde, alles spic en span schoon
was, de Wifi het deed, het koffieapparaat goede koffie opleverde en de pauzedrankjes heerlijk koel waren; kortom dat ons dorpshuis er helemaal klaar voor
was?
•	we alleen de nieuwe toiletten niet hebben getest, vanwege het briefje op de deur
dat we deze vanwege corona zelf moesten reinigen en ontsmetten?
•	wij ons afvroegen of dat voor minister Ollongren de volgende dag ook zou
gelden?
Voorzitter Jan Ceulen bij binnenkomst
in De Leeuw (foto Koos van de Belt)

Zonnepanelen: wel de voordelen niet het werk
Energie Coöperatie Noorddijk is van plan nog
dit jaar haar derde zonnedak te realiseren.
Ons tweede dak hebben we dit jaar in pro
ductie gebracht. Willen we met ons nieuwe
dak nog gebruik maken van de gunstige be
staande regeling dan moet het vóór 1 januari
aanstaande stroom leveren. De overheid wil
de bestaande regeling namelijk aanpassen
omdat die te duur is.
Het gaat om een project waaraan inwoners van
Thesinge en Garmerwolde kunnen deelnemen.
Als je een of meer ‘aandelen’ (participaties) in
ons zonnedak koopt krijgt je 15 jaar lang je energiebelasting terug. Elke kilowatt stroom die je
verbruikt kost op deze manier nog maar de helft.
Bij participatie heb je geen panelen op je eigen
dak. Je betaalt een eenmalige inleg per partici2

patie en een bijdrage per jaar, de coöperatie
doet de rest. Je hebt 15 jaar lang een goed rendement en een korte terugverdientijd.
Elke participatie staat voor 250 kWh per jaar. Je
mag maximaal deelnemen voor de hoeveelheid
elektriciteit die je zelf verbruikt. Is je jaarverbruik
bijvoorbeeld 2500 kWh, dan mag je met 10 participaties meedoen. Maar met minder mag natuurlijk ook.
Nu de zogenaamde salderingsregeling (voor
zonnepanelen op je eigen dak) afgebouwd gaat
worden, is dit een voordelige optie als je kiest
voor zonne-energie.
Energie Coöperatie Noorddijk (EC Noorddijk) is
in 2018 opgericht met het doel om op een duurzame manier energie op te wekken. Op die
manier willen we bijdragen aan de nieuwe tijd,

waarbij we geen gas meer uit de grond halen
voor energie, maar gebruik maken van bronnen
als zon en wind. Onze ambitie is om te groeien
en meer energieprojecten van de grond te krijgen. De dorpen om Noorddijk heen behoren bij
het gebied waarin wij werken en de inwoners
van deze dorpen betrekken wij graag bij onze
plannen. Ook mag u een beroep doen op onze
kennis en ervaring bij eigen initiatieven. Kijk op
www.ecnoorddijk.nl voor meer informatie.
Wilt u weten wie wij zijn, wat we doen en vooral,
hoe u zelf kunt bijdragen? Neem dan gerust contact met ons op. Op 10 oktober zijn wij aanwezig
op de bijeenkomst bij de gebroeders Oosterhuis, daar kunt u ons aanspreken.
Of bel ons: 06 46 909 784 of stuur een e-mail
naar info@ecnoorddijk.nl
Bas Hoorn

De Leeuw is weer compleet
In de Garmer & Thesinger wordt u min of meer regelmatig op de hoogte
gehouden van de stand van zaken bij dorpshuis de Leeuw. Zoals Hillie
hiernaast heeft beschreven zit de verbouwing er bijna op en is ons dorpshuis heropend door minister Kajsa Ollongren. Dat is u vast niet ontgaan.
Het is jammer dat we vanwege de corona-maatregelen het aantal genodig
den sterk moesten beperken. Zodra de situatie het toelaat komt er natuurlijk ook een groot openingsfeest voor het hele dorp.
Ondertussen zijn we bezig met de laatste bouwklussen. Maandag 14 september zijn de drie schoorstenen op het voorhuis geplaatst. Het oude
gebouw is daarmee weer compleet.
Verder hebben we een nieuwe beheerder: Marjan Oosterveen uit Garmerwolde. U kent haar vast wel. Marjan speelt regelmatig op het kerkorgel, zij
is chauffeur op de grote Arriva-bus die af en toe in het dorp geparkeerd
staat en zij werkt een paar dagen per week als remedial teacher.
Vergeleken met vroeger is er nogal wat veranderd (zacht uitgedrukt!).
Daarom komt er binnenkort weer een instructieavond voor de vrijwilligers
en de verenigingen. Mis deze avond dus niet. Houd onze website en uw
mailbox in de gaten.
Helaas heeft al het goede nieuws van de laatste maanden ook een donker
randje. Vanwege de coronamaatregelen is de bezetting van ons dorpshuis
verre van ideaal. Sommige verenigingen zijn al wel weer begonnen, maar

De Leeuw is weer compleet met drie nieuwe schoorstenen op het
voorhuis (foto Henk Vliem)
vele nog niet. Ook de verhuur van de zaal aan derden is nog beperkt. En
het aantal mensen dat in de zaal of het café mag, is, vergeleken met
vroeger, meer dan gehalveerd. We teren dus in op onze reserves.
Het Bouwteam, Henk Vliem

Versterking en verbouwing van CBS De Til
Vorige maand hebben we te horen gekregen dat
CBS De Til versterkt gaat worden. Hier was al
sprake van, maar wanneer was nog onduidelijk.
Inmiddels hebben we gehoord dat de versterking gepland staat voor januari 2021, mogelijk
februari 2021. Naast het versterken krijgen we
als school de kans om meerdere zaken te
moderniseren en zo onze school toekomst

bestendig(er) te maken. We denken aan meer
openheid in het gebouw, een leerplein (lesco),
ventilatie in het gebouw, een mogelijkheid voor
BuitenSchoolse Opvang (BSO) in het pand en
onder andere nieuwe toiletten. We hebben als
team een prioriteitenlijst gemaakt.
Binnenkort gaan we onze plannen en ideeën
visualiseren. Uiteraard wordt dit gedeeld met de

ouders van de kinderen op CBS De Til. Gedurende een langere periode (van januari 2021 tot
waarschijnlijk mei/juni 2021) kunnen we geen
gebruik maken van het schoolgebouw. De tijdelijke huisvesting zal plaatsvinden in de Huifkar in
Ten Boer. De gemeente regelt het vervoer van
en naar de Huifkar.
Team CBS De Til

‘Dankzij’ corona was de veertiende Thesinger Dorpsrun een rustig, haast sereen gebeuren. Maar desondanks dendert hier een aantal van de
30 kids-runners over de eindstreep. Enthousiast en met rustig weer liepen dit jaar 282 volwassenen de diverse afstanden. Verder stapten er
nog 9 wandelaars mee in deze inmiddels klassiek geworden run. (foto Henk Tammens)
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Brainstormmiddag Ommeland
Vorige maand verscheen in deze krant een artikel
over ideeën die wij als eigenaren van boerderij
Ommeland aan de Lageweg in Thesinge hebben over de toekomst van ons bedrijf. Binnenkort vindt er een tweede bijeenkomst plaats over
deze plannen. De vorige keer, in juli, nodigden
wij als broers Oosterhuis de dorpsbewoners uit
voor een wandeling. Die avond stond in het
teken van kennismaken. We stelden ons voor en
deden een oproep om mee te denken over de
toekomst van de boerderij en een stukje buitengebied van Thesinge.
Brainstormen
Tijdens de wandeling in juli zijn er veel ideeën
naar voren gekomen en is er op een goede
manier gesproken over de mogelijke invulling
van de boerderij en het buitengebied. Op 10
oktober willen we graag verder in gesprek. De
middag zal in het teken staan van brainstormen.
Samen proberen om verschillende denk
rich
tingen en ideeën verder te brengen. Op basis
van de ideeën die uit de wandeling zijn opgehaald worden er verschillende thema’s besproken. In de stal hebben we het er over. Elke
mening mag er zijn en elk idee krijgt een plek.
Energie
Eén van de thema’s is energie. Ons streven is
een serieuze bijdrage te leveren aan het energieneutraal maken van de gemeente Groningen.
Maar wil de omgeving dat ook? Of is het voldoende om alleen Thesinge van stroom te voorzien? Willen we dan een klein zonnepark tegen
de bebouwde kom aan, in het land waar nu de
koeien van Wigboldus grazen? Of liever verderop in het Klunder een perceel van 10 of 50
hectare met bloemenranden? Of zien we meer in
een windmolen of juist een combinatie van zon
en wind? Elders in dit nummer staat een bericht
van Bas Hoorn die ook met een stand aanwezig
is, met nieuws over zonne-energie.
Een belangrijke vraag bij dit onderwerp is welke
rol we voor onszelf zien als dorpsbewoners. Wil ik
meedoen en er tijd en geld in steken? Maakt het
me allemaal niet zoveel uit? Of ben ik juist pertinent tegenstander van deze ontwikkelingen?
Wonen
Thesingers willen graag in Thesinge blijven
wonen, maar wellicht op een andere locatie en
kleiner, zodat er plek komt voor nieuwe inwoners.
Die wens leeft er al jaren. Op deze manier blijven
voorzieningen beschikbaar en kan onze basisschool blijven bestaan. Om dit te bereiken zijn er
meer woningen nodig. Is het erf van Lageweg 19
geschikt om tot woonerf om te bouwen? Willen we
dat? En zo ja, waar moet het dan aan voldoen?

De gebroeders Oosterhuis staan in principe open voor elk goed voorstel over de toekomst van
hun bedrijf aan de Lageweg, hier vanuit de lucht gefotografeerd (foto Henk Tammens)
Aannemer Rias Eldering uit Groningen is er ook.
Hij bouwde de door DAAD architecten ontworpen
Stadshoeve in Groningen met veertien grond
gebonden woningen in een schuurvolume. En
architect Rob Hendriks (DAAD) heeft ervaring
met projecten waarbij bewoners samen op een
erf wonen. Hij werkt enkele concrete ideeën uit
en gaat graag in gesprek.
Er is veel belangstelling voor dit thema en er
ontstaan al veel ideeën. Heb jij ook ideeën? Laat
het weten en kom meepraten.
Natuur en recreatie
Tijdens de zomersessie bleek dat veel dorpelingen graag wandelen. En ook meer ommetjes of
fiets- en wandelpaden wensen, het liefst met
een verbinding met het Kardingebos of Zuidwolde. Is zoiets haalbaar? En wat is er voor
nodig om dit te realiseren? Samen kunnen we
gaan puzzelen om stappen verder te komen.
Ook Natuurmonumenten is uitgenodigd. Deze
organisatie beheert het natuurgebied Kardinge
en is (inmiddels) enthousiast over een wandelverbinding tussen dit gebied en Thesinge. Maar
beseffen we ook dat er dan meer wandelaars
naar ons toekomen vanuit de stad en vinden we
dat leuk?
Boeren
Hoe kunnen we als broers verder boeren aan de
Lageweg? Er is breed meegedacht. De wens
vanuit de omgeving is om meer biologisch te
gaan. Ideeën om samen met veehouders een
mestvergister te starten, of om de rioolzuivering
in Garmerwolde te betrekken zijn voorbeelden
die werden genoemd. Een concrete denkrichting die momenteel uitgewerkt wordt is een biologische legkippenhouderij. Dit zou een mooie

aanvulling zijn in de kringloop met akkerbouw,
maar ook het afzetten van een ommelanden-ei
in de stad zou een mooie regionale kringloopgedachte zijn. Maar willen we wel kippen zo dicht
bij het dorp? Het ei hierover is nog lang niet
gelegd.
Pluktuin
Enkele dorpsbewoners hebben een plan
gemaakt voor een dorpstuin. Een pluktuin tussen
het grootschalige boerenland en de dorpsgemeenschap. De hiervoor benodigde subsidie is
helaas niet toegekend, maar we geven niet op.
Volgend jaar komt er een nieuwe ronde. Wil je
meedenken? Kom dan daar de dorpstuin-stand.
Bagger
Wil je weten hoe het staat met de plannen om
het Maar uit te baggeren? Wanneer het werk
gepland is en hoe dat kan gaan gebeuren, laat
je dan bijpraten door het Waterschap. Een vertegenwoordiger weet hoever het is met de voorbereidingen en praat u graag bij.
Kortom, er is veel te bespreken en uit te denken
samen. Neem pen en papier mee, of maak
alvast een schets thuis, dan kunnen er stappen
gezet worden.
Brainstormmiddag Lageweg 19
10 oktober 14.00 – 17.00 uur
Omdat we te maken hebben met coronaregels
werken we met tijdblokken. Daarom is vooraf
aanmelden noodzakelijk. Dit kan via onze website: www.ommeland.nu.
De boeren van Ommeland
Menko, Gert Jan, Roelof en Janko Oosterhuis
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Eeuwige roem voor Tineke 37
Op zaterdag 22 augustus was het een feestelijk
moment bij de familie Van den Bergh in Garmerwolde. Op 15 augustus 2005 werd het kalfje
Tineke 37 V. Flagello geboren. Haar moeder is
Tineke 13; haar vader: Vanzetti Manfred F
 lagello
ET. Jawel, Italiaans bloed.
Tineke 37 heeft in haar leven elf keer gekalfd; er
lopen nog twee nakomelingen op het bedrijf.
Op 29 maart 2019 behaalde ze de mijlpaal van
100.000 liter melk en op 10 juli 2020 is ze de eerste koe in Garmerwolde die 10.000 kg vet en eiwit
haalt (de tweede van Nederland met deze vader).
Volgens de sprekers is het een mooie, sterke
koe met een eigen karakter. Tineke 37 is inmiddels 15 jaar oud (gemiddeld worden koeien in
Nederland 5 jaar en 6 maanden) en ze is als
kalfje goed door de familie verzorgd. Een goede
start, met dit resultaat. En daar mag je best erg
trots op zijn.
En zo kreeg Tineke 37 op zaterdag 22 augustus
2020 een sjerp om de hals met de opdruk 10.000
kg vet en eiwit en werd er met wat genodigden op
geproost, een aantal cadeaus overhandigd en
kreeg Tineke 37 eeuwige roem, extra schouderkloppen en wat brokjes meer.
Sieb-Klaas Iwema

Trots kijkt Tineke 37, getooid met een feestelijke sjerp in driekleur, naar het beeld dat van haar
gemaakt is vanwege haar 10.000 kg vet en eiwit. De familie Van den Bergh kijkt bijna even trots.
(foto Sieb-Klaas Iwema)

In de tuin van de familie
Van der Veen aan de Lageweg
is onlangs een vliegmachien
geland. Een al wat ouder en
niet al te groot toestel.
Ondanks het extra stevige
vierwielige landingsgestel is er
blijkbaar toch iets mis gegaan
en zijn er vleugels gesneuveld.
Of ze zijn in het magazijn in
stelling gebracht natuurlijk.
Bij de familie Van der Veen
weet je het nooit.
(foto Koos van de Belt)
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Reuring rond de kerktoren van Garmerwolde
Het was lange tijd stil rond de kerk van
Garmerwolde. Na de feestelijke opening op
28 februari van Schoolkerk, restaurant Het
Atelier en de toren met daarin de verticale
tentoonstelling Feest! In Oost en West sloeg
corona toe. Maar er is weer reuring rondom
kerk en toren. Honderden bezoekers en de
eerste schoolklassen bezochten de toren
én de toren werd genomineerd voor de
G
 roninger Architectuurprijs!
De eerste schoolklas
Vrijdag 11 september stopte een witte bus van
het Nationaal Bus Museum in Hoogezand voor
de kerk. Daarin zaten de leerlingen van groep 7
en 8 van CBS De Tamarisk uit de stad. Zij waren
de eerste schoolklas die het programma Feest!
In Oost en West ging beleven in de Schoolkerk.
Een paar dagen later was de OBS Garmerwolde
aan de beurt. De kinderen gingen in de kerk,
gezeten op kleurige kussens, eerst in gesprek
met Inge Basteleur van de Stichting Oude
Groninger Kerken. Het gesprek ging over feesten: welke feesten vier je en wat betekenen feesten voor jou. Hoogtepunt van het programma
was het bezoek aan de toren. In groepjes gingen
de leerlingen langs de tentoonstelling, helemaal
naar de nok van de toren.

Voorzien van een koptelefoon met uitleg bekijken kinderen de acht feesten van de tentoonstelling
op de fraaie trappen van de kerktoren in Garmerwolde (foto Ronny Benjamins)

In gesprek over feesten
In de kerktoren is een interactieve tentoonstelling, waarin acht feesten uit
Oost en West tot leven komen. De bedoeling van het schoolprogramma
Feest! In Oost en West is dat kinderen met elkaar in gesprek gaan over
feesten en tradities, van zichzelf en van de ander. Feesten zijn herkenbaar
voor iedereen, of je nou gelovig bent of niet. Mensen geven in feesten en
gebruiken vorm aan hoogte- en dieptepunten in het leven. Daarin zijn veel
overeenkomsten te ontdekken.

In de toren is een spectaculaire trap gebouwd, zodat je vlak langs de
eeuwenoude kloostermoppen en balken naar boven klimt. Onderweg
word je als het ware ondergedompeld in de acht feesten. Bovenin is een
uitkijkpunt over het omringende Groninger land. Daarmee is de toren niet
alleen interessant voor schoolklassen, maar voor iedereen. Sinds juni is
de toren in de weekenden dan ook al honderden keren bezocht. In de
afgelopen maanden was het ook steeds gezellig druk bij restaurant Het
Atelier van AvecPlezier. Remco en Mirte de Raad serveren daar in het
weekend heerlijke taart en lunches. Ook om mee te nemen!
Een bijzondere inzending
De toren was genomineerd voor de Groninger Architectuurprijs die jaarlijks wordt uitgereikt. Een vak- en publieksjury en een online jury bepalen
wat het beste nieuwe bouwwerk van Groningen is. De toren stond in de
shortlist van zestien inzendingen, maar moest het opnemen tegen onder
meer het Groninger Forum. Maar je kunt wel zeggen dat het de meest
bijzondere inzending was; met de dubbele wenteltrap, een ontwerp van
architectenbureau MX13, en de feestinstallaties van Studio 212 Fahrenheit. De dubbele trap, die een hoogte van circa vijftien meter overspant,
heeft een spiralende cyclische vorm. De routes naar boven en beneden
zijn gescheiden en draaien om elkaar heen, waardoor ze een cirkelgang
vormen, die halverwege de kerkklok passeert. Het geheel is zo ontworpen
dat het zonder een spoor na te laten weer kan worden verwijderd zodat
de monumentale waarde van de toren niet wordt aangetast. Op 18 september was de uitslag. Zoals u misschien wel heeft gelezen was het
Forum de grote winnaar. Maar de toren viel ook in de prijzen. De prijs voor
de beste opdrachtgever ging naar de Stichting Oude Groninger Kerken.
De toren en het Atelier zijn iedere zaterdag en zondag open van 10.00 tot
18.00 uur. Wie de toren wil bezoeken, moet wel even reserveren via www.
avecplezier.nl. Entreeprijs inclusief audiotour is € 5,00, voor kinderen kost
het € 2,50. De kerk is dagelijks gratis te bezoeken.
Met dank aan Stichting Oude Groninger Kerken
en www. groningerarchitectuurmaand.nl
Anne Benneker
Een prachtige poster waarvoor zo te zien een deel van de toren is
nagetekend, een eervolle nominatie waar iedereen trots op mag zijn
en uiteindelijk de prijs voor beste opdrachtgever voor ‘onze’ Stichting
Oude Groninger Kerken omdat we met zijn allen op de kerk gestemd
hebben. Waar een klein dorp groot in kan zijn. (foto Patrizia Meijer)
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Restauratie brug Thesinge

De til, de brug in Thesinge is de afgelopen weken gerenoveerd. Dat was nodig omdat
het houten wegdek verouderd was en de draagconstructie niet meer aansloot bij de
huidige en toekomstige verkeersbelasting. De renovatie is in etappes verlopen,
waarbij als eerste de leuningen zijn verwijderd, zodat ze verduurzaamd konden
worden om later weer terug geplaatst te worden.
Om toch de veiligheid te waarborgen waren er provisorische leuningen geplaatst van
steigerbuis, voorzien van een oranje plastic netwerk. De mazen daarvan waren
voldoende groot om het plezier vast te leggen waarmee Mathilde van Griethhuysen
en Aaf Lofvers de oude brug passeren. (foto Koos van de Belt)

Een triest moment. Met als enig publiek een oudere man met
mobiel, wordt het laatste brugdeel na tientallen jaren trouwe
dienst van zijn plaats getakeld en op een vrachtwagen geladen
voor vernietiging. (foto Rudy Noordenbos)

Schaatsen op Kardinge met IJsvereniging Presto
Beter leren schaatsen of gewoon lekker bewegen op het ijs, dat kan weer vanaf 18 oktober
2020 op Kardinge. IJsvereniging Presto uit
Garmerwolde (www.ijsverenigingpresto.nl) verzorgt daar schaatstrainingen. Deze worden door
deskundige trainers gegeven. De training is voor
iedereen toegankelijk na opgave. Je kunt ook

eerst een paar keer op proef komen of een kennis meenemen; ook dan is opgave vooraf nodig.
Het zijn onzekere tijden, daarom zijn en worden
er extra maatregelen genomen om verspreiding
van het corona-virus tegen te gaan.
We konden al drie seizoenen schaatsen op de
mooie ijsbaan in ons dorp, als dat weer gebeurt

dit seizoen, en waarom niet, dan ben je voor
bereid op een mooie schaatstocht.
Voor informatie en opgave: J. Hartog,
telefoon: 050 541 9734 of 06 10 170 723,
e-mail: jacobhartog@gmail.com
of bij het bestuur, telefoon: 050 541 6587.
Jacob Hartog

TheSingers in Garmerwolde
Ook voor TheSingers was het
afgelopen half jaar een tijd van
begrijpelijke, maar frustrerende
doelloosheid. Maar gelukkig zijn sinds
7 september de repetities hervat, zij
het op een andere locatie en in een
coronaproof aangepaste vorm.
Vanwege de grotere ruimte zingen ze
nu in de kerk in Garmerwolde.
Daarvoor is het koor wel in twee
groepen verdeeld en oefent er per
avond slechts de helft van de leden.
Ook is de repetitietijd gehalveerd;
stipt een uur mag er worden
gezongen. Voor de noodzakelijke
ventilatie zorgen de geopende deuren
en om voldoende afstand te houden
zijn de posities van de koorleden met
hoepels aangegeven. Op deze
manier hopen ze veilig toe te kunnen
werken naar een kerstconcert op 20
december. Dat concert zal dan in de
buitenlucht worden gegeven.
(foto Koos van de Belt)
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Op de dorpsjeugd, maar ook op de bomen van Herbert
Koekkoek, mevrouw Ritsema en andere Thesingers langs de
route, maakte de nieuwe brug diepe indruk
(foto Koos van de Belt)
Na dagenlange isolatie kan het overdaipse deel van Thesinge
weer per auto naar kroeg, kerk en kloosterkapel. De nieuwe
brug ligt op de foto al bijna op zijn plaats. Hoewel de leuningen
nog niet helemaal passen kunnen alle passanten, van kinderfietsjes tot het zwaarste vrachtverkeer, weer zonder gevaar het
Maar oversteken. (foto Koos van de Belt)

Mja Mera in Thesinge

Klusdag Garmerwolde

Zondagmiddag 11 oktober om 14.30 en 16.00
uur speelt het duo Mja Mera weer in de Kloosterkerk. Mja Mera bestaat uit Karin Heesen en
Peter R
 ippen.
Laatst waren ze ook in Thesinge voor twee korte
concertjes. Dat werd heel goed ontvangen en
het beviel het duo ook heel goed, vandaar dat ze
weer naar Thesinge komen.

Op zaterdag 17 oktober aanstaande is er weer
een klusdag in Garmerwolde. Reserveer deze
dag alvast, zodat je in de ochtend samen met
dorpsgenoten mee kunt werken aan de diverse
klussen in het dorp. De flyer met meer informatie
krijg je binnenkort in de bus.

Mja Mera brengt muziek van weemoed, verdriet
maar ook vriendschap en vreugde, van klassiek
tot klezmer. Meer informatie over het duo is te
vinden op www.mjamera.nl
De toegang tot het concert bedraagt € 7,50 (tot
17 jaar € 5,00). In verband met de regels van het
RIVM is reserveren via info@mjamera.nl
verplicht.
Pluc Plaatsman

Namens Dorpsbelangen Garmerwolde,
Simone Tjakkes

De toren van de
Kloosterkerk in
Thesinge is recent van
een nieuwe beschermende verflaag
voorzien.
Geen klus die vanaf
een ladder kon worden
uitgevoerd, maar
waarvoor een
imposante en veilige
steiger in meerdere
verdiepingen moest
worden geplaatst.
(foto Koos van de Belt)
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Start monumentenweekend met oma’s kookschrift
In museum Melkfabriek Garmerwolde is bij
de start van Open Monumentenweekend het
eerste exemplaar van ‘Het kookschrift van
mijn oma’ uitgereikt. Dit kookschrift hoort bij
de gelijknamige expositie over het handgeschreven schriftje van Wiepke OosterhofMulder waarin zij in de jaren twintig van de
vorige eeuw uiteenlopende recepten heeft
verzameld. Haar dochter Nijsiena Smit-
Oosterhof nam het eerste exemplaar in ontvangst.
Expositie
Van het manuscript is een boekje gemaakt
met foto’s en recepten, met een inleiding
over de schrijfster en de tijd waarin de recepten zijn verzameld. De expositie laat zien hoe
de verschillende recepten zijn samengesteld
en welke ingrediënten daarbij zijn gebruikt.
De expositie is nog tot eind oktober elke vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur te bezoeken.
De entree bedraagt € 3,00 p.p.; het boekje is
voor € 5,00 verkrijgbaar.
Tiny Smit
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Nijsiena Smit-Oosterhof met het handgeschreven receptenboekje van haar moeder, dat nu, zo’n
honderd jaar later, centraal staat op de tentoonstelling in museum Melkfabriek Garmerwolde.
(foto museum Melkfabriek Garmerwolde)

Het langste schilderij van Thesinge?
Wij wilden als badkamerbehang een tekening
van Thesinge, maar hoe kom je daaraan? Je kunt
op het internet veel tekeningen van Thesinge vinden, maar Thesinge is natuurlijk voor iedereen
verschillend. Wij wilden een grote tekening met
daarop alle plekjes van Thesinge die voor ons
belangrijk waren.
Zo kwam het dat ik een aantal maanden geleden
met mijn docent Chinees, Hui Yang een wandeling door ons dorp maakte en we samen foto’s
maakten van de plekjes van ons dorp die Reina
en ik speciaal vinden. Hui is namelijk niet alleen
docent Chinees maar heeft ook de kunstacademie in Chengdu doorlopen. Ze had me al vaak
werk van haar laten zien dat ik erg mooi vond.
Nadat we alle foto’s genomen hadden, vroeg ik
haar hoe ze alles in één tekening zou gaan zetten. Alle plekjes die voor ons Thesinge betekenen, liggen natuurlijk niet naast elkaar.
Hui zag geen probleem: ‘Ik maak dat slootje
langs je huis wat langer en laat het overgaan in
het Maar met een zijslootje naar de molen en …

Nou ja, je ziet het wel. Ik maak er gewoon een
Chinees schilderij van. Je weet wel!’
Het langste Chinese schilderij dat ik ken hangt
in Ordos (Binnen-Mongolië) en beschrijft van
links naar rechts de geschiedenis van het Mongoolse Rijk, vanaf de geboorte van Genghis
Khan en de veroveringen van de Mongolen die
zich uitstrekten tot in het huidige Polen, Duitsland en Hongarije. Hadden de Mongolen zich
niet teruggetrokken uit Hongarije vanwege problemen thuis, dan had het Mongoolse Rijk zich
uitgestrekt van de Stille tot de Atlantische
oceaan.
Volgens sommige mensen hebben de Mongolen de basis gelegd voor het huidige China, dat
in feite in omvang maar een fractie is van het
vroegere, onmetelijk grote Mongoolse Rijk. Als
je langs dat ongelooflijk lange schilderij loopt,
dan zie je dat de werkelijkheid behoorlijk geweld
aangedaan wordt. De relevante plekken die ze
onderweg tegenkwamen, zijn kriskras onder en
boven op het doek geschilderd, perspectief doet

niet ter zake alleen de tijdslijn is consequent
gehandhaafd van links naar rechts, 289 meter
lang.
Zo lang is onze tekening van Thesinge niet
geworden. ‘Ons Thesinge’ is op een lengte van
3 meter blijven steken. Wij vinden het zo mooi,
dat we het graag in de G&T Expres aan jullie
willen laten zien. Je kunt er lang naar kijken, er
staan heel veel plekjes en kleine details uit ons
dorp op de tekening, en je ziet dat de schapen
in de verte naar verhouding wat aan de grote
kant zijn en de sloten en het Thesinger Maar hun
eigen kronkels hebben gekregen.
Appie Ridder zei direct toen hij het zag dat er
nog een veel grotere tekening van het dorp
gemaakt moest worden, voor in het Trefpunt, de
Kloosterkerk of waar dan ook. Wie weet houdt
dat Hui in de toekomst een tijdje bezig.
Dat wordt dan echt het langste schilderij van
Thesinge!
Henk Busscher

Misschien wel het langste schilderij van Thesinge, door kunstenaar/lerares Chinees Hui Yang, te vinden in de badkamer van Henk en Reina
Busscher (foto Henk Busscher)

De faciliteiten voor passanten van molen
Germania in Thesinge zijn recentelijk sterk
verbeterd.
Bij gunstige weersomstandigheden was het
altijd al goed toeven op één van de bankjes.
Maar nu kun je als fietser ondertussen via het
nieuw geplaatste oplaadpunt de accu van de
fiets, of zo nodig gelijktijdig van twee fietsen,
opladen. En als de molen voor publiek
geopend is kun je je sinds kort zelf ontladen.
Achter de trap op de begane grond was net
voldoende ruimte voor het realiseren van een
toiletruimte. Daarbij wel een tip; doe altijd de
deur dicht, want er kan zomaar een fotograaf
binnenkomen.
(foto Koos van de Belt)
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‘Nieuwe’ balletschool BattU in Lewenborg
Al jarenlang is balletschool Ulgersmaborg aan de Melisseweg, ge
rund door Tineke en Cindy Snijder, een begrip onder dansliefhebbers
in Stad en Ommeland. Ook dansers uit Thesinge en Garmerwolde
weten de balletschool regelmatig te vinden. Het aanbod bestaat uit
kleuterballet, jazzballet, urban, moderne dans, streetdance en uiter
aard klassiek ballet (ook voor beginners en volwassenen). Sinds
april 2020 is de balletschool onder de naam BattU gevestigd aan de
Valreep 66 in Lewenborg. Op 5 september vond hier door wethouder
Inge Jongman de door corona uitgestelde opening plaats.
Ongepland een eigen balletschool
Na ruim twintig jaar lessen te hebben gegeven op verschillende balletscholen krijgt Tineke Snijder in 1997, eigenlijk onbedoeld, de kans om een
eigen balletschool te beginnen. ‘Ik ging weg bij de balletschool waar ik
destijds werkte en wilde graag met een jazzclubje doorgaan omdat het
zo’n leuk en hecht groepje was. Een secretaresse van het Röling College
(Belcampo) vertelde me dat daar twee balletzalen beschikbaar waren en
kwam met het idee om eens een afspraak te maken met de directeur.
Maar dat durfde ik niet, haha.’ Dus maakte de secretaresse een afspraak
voor haar. ‘De directeur vond het een heel goed idee en zei, waarom ga
je niet alle lessen doen, dus ook ballet. Ja, dacht ik, dat is eigenlijk wel
leuk. Zo ging ik ineens ongepland een eigen balletschool beginnen. Hele
zenuwentijden.’ Al snel bleek dat er behoorlijk wat animo voor haar lessen
was. ‘Tot mijn grote verbazing werd het al snel zo groot dat ik mijn dochter
Cindy heb gevraagd om ook lessen te gaan geven. En ook deze lessen
werden er steeds meer. Maar ik moet er na al die jaren nog steeds aan
wennen dat het echt onze eigen balletschool is. Voor ons is het gewoon
de balletschool.’
Op de Valreep
Wanneer blijkt dat de balletschool niet langer in het pand aan de Melisse
weg kan blijven, wordt naarstig gezocht naar een nieuw onderkomen. Dit
wordt het herkenbare rode gebouw (voormalige gymzaal) aan de Valreep
66 in Lewenborg. Een hele opluchting dat de balletschool zonder tussenstop kan worden voortgezet, ook al moet er nog het een en ander verbouwd
worden. Alleen… balletschool Ulgersmaborg aan de Valreep in Lewenborg.
Hier klopt iets niet. Er moet een andere naam komen. Het wordt Balletschool BattU. Battu is een klassieke balletterm en de hoofdletters verwijzen
naar de voormalige naam van de school. Een mooie samenkomst.
Het plan is dat in april 2020 de officiële opening zal plaatsvinden. Vanwege
corona verloopt deze planning heel anders. Geen fysieke lessen en al
helemaal geen feestelijke opening. Tineke en Cindy zetten alle lessen
online, zodat er toch geoefend kan worden. In juli kan eindelijk gestart
worden met de lessen op locatie en op 5 september volgt eindelijk de
(coronaproof) feestelijke opening. Het pand is groot, licht en opgedeeld in
twee aparte danszalen die elk groot genoeg zijn om op gepaste afstand

G&T-verslaggeefster Laura (l.) in gesprek met Tineke en Cindy Snijder
van balletschool BattU (foto Patrizia Meijer)
van elkaar te bewegen. Bij goed weer gaan de zijdeuren van de zalen
open zodat er extra geventileerd kan worden.
Dansen met plezier
Als ik Tineke en Cindy vraag wat zij waardevol vinden in het uitdragen van
hun balletschool verschijnt er bij beiden een lach. ‘Naast kwaliteit bieden
natuurlijk, vind ik het belangrijk dat het gezellig is. Het sociale aspect is
voor ons heel erg van belang. Daarom ben ik ook zo blij dat we nu een
kantine hebben, een kopje koffie of thee drinken met elkaar hoort er ook
bij. En ik vind het altijd heel fijn om te merken dat er door ballet blijvende
vriendschappen ontstaan. Maar je zit hier natuurlijk niet alleen maar voor
de lol hè, je doet ook wel wat’, lacht Tineke. ‘Wij proberen uiteraard kwali
teit te leveren.’ Cindy: ‘Maar juist door plezier te hebben komt de techniek
er goed in.’
Tineke en Cindy Snijder hebben beiden een klassieke dansopleiding afgerond. Tegenwoordig geven ze met meerdere personen les (Pim Steemers,
modern; Odette Koster, urban, commercial en streetdance; Sarina
Abrahams, kleuters). Samen geven ze lessen voor jong en oud. En een
voordeel van de nieuwe locatie is dat deze voor de (vijftien!) leden uit
Garmerwolde en Thesinge toch net even iets dichterbij is.
Laura Koops
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GEO thuis
Het voetbalseizoen 2020/2021 is van start gegaan, ook bij
vv GEO. Nadat het vorige seizoen abrupt tot een einde
kwam door corona zijn we blij dat er weer gesport kan worden op het
sportpark in Garmerwolde. Uiteraard is het een seizoen dat sterk wordt
beïnvloed door corona en landelijke richtlijnen. Als club proberen wij hier
zo goed mogelijk rekening mee te houden. Zo vragen wij de bezoekers
om rekening te houden met afstand naar elkaar, moeten gebruikers van
de kantine zich registreren voordat ze naar binnen gaan en mogen er
slechts tien klanten tegelijk in de kantine zijn. Ondanks alle maatregelen
merken wij dat het soms erg lastig is voor alle bezoekers en ook voor
onszelf om hier scherp op te blijven, maar we hebben geen keus. Samenwerken is dan ook het credo!
Druk bezig
Ondanks de beperkingen hopen we dat we met elkaar het huidige seizoen
uit mogen spelen. Tijdens deze rare tijden heeft vv GEO niet stilgestaan. Zo
heeft de kantine een kleine make-over ondergaan die financieel mede
mogelijk is gemaakt door de Club van 59. In de afgelopen weken heeft de
club weer de jaarlijkse bolchrysantenactie afgerond. Deze actie staat jaarlijks onder regie van Jantje Ypey en is ook dit jaar weer succesvol geweest
met de hulp van vrijwilligers. Wij willen alle vrijwilligers en kopers bedanken!
De komende weken gaat de jeugd van SJO GEOSVW (Samenwerkende
JeugdOrganisatie tussen de clubs vv GEO en sv Woltersum) de deuren
langs voor de Grote Clubactie. De opbrengst van deze actie is geheel voor
de jeugd van de SJO. Uiteraard zijn er ook mooie prijzen te winnen. U
herkent onze jeugd inmiddels aan hun mooie nieuwe zwart/witte trainingspakken.

Op zaterdag 22 augustus vond de aftrap plaats van de samenwerking
tussen de jeugdafdelingen van GEO en Woltersum (zie G&T van juli)
met een gemixt toernooi waaraan de jeugdvoetballers en hun ouders
deelnamen. Hopelijk is deze geslaagde morgen de voorbode van een
even zo voorspoedige samenwerking. Op de foto ziet de mix van
voetballertjes er in ieder geval vertrouwenwekkend uit.

Nieuwe jeugdteams?
Op dit moment neemt het aantal jonge jeugdleden iets toe. Het jeugd
bestuur onderzoekt zelfs of het haalbaar is om na de winterstop een extra
jeugdteam in te schrijven voor de competitie. Mocht uw kind eens kennis
willen maken met een training bij vv GEO dan is hij of zij van harte welkom.
Meldt u dan bij een van onze jeugdcoördinatoren (Miranda Winkels of
Maarten Tromp), of neem even contact op met de trainer van het betreffende team.
Ook bij de oudere jeugd zijn er positieve ontwikkelingen. Zo is er een
groep jongens onder 18 jaar gestart met trainen, in de hoop om hiermee
voldoende jeugdleden te enthousiasmeren en (weer) als lid van GEO in
dit team te kunnen voetballen. Er zijn nog ongeveer vier jongeren nodig
om dit team in te kunnen schrijven voor de competitie! Oud jeugdlid Steven
ten Cate is de spil van dit initiatief. Op dit moment wordt er overleg gevoerd
met een potentiële trainer om dit team te trainen en begeleiden. Voor
vragen hierover kunt u Steven benaderen of iemand van het bestuur van
vv GEO.
Tot slot willen wij alle betrokkenen (leden, vrijwilligers en sponsoren) heel
erg bedanken voor hun steun en inzet bij alle hierboven beschreven
activiteiten.
Wij gaan je de komende periode vaker informeren via deze rubriek in de
G&T.
Het Bestuur van vv GEO
‘De club met ballen’

Voor JO10, JO11 en JO14, de drie jeugdteams van de SJO GEO/SVW,
zijn de competities gestart. Hier een beeld uit de wedstrijd
SJO GEO/SVW JO10 - Lewenborg JO10-4. Aan doelpunten geen
gebrek in deze wedstrijd in Garmerwolde: 7 voor de thuisclub en 3 voor
de gasten.
(foto’s Koos van de Belt)

Deze surfplank in het Damsterdiep lijkt al een tijdje
ongebruikt, tenzij je het bekijkt vanuit het perspectief van
een bioloog of zeer creatieve plantenliefhebber natuurlijk
(foto Harjo de Poel)

Sierbestrating & Hoveniersbedrijf
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Laat je zien in het donker!
De zomer is helaas alweer voorbij. Dit betekent
dat het steeds vroeger donker wordt. Wanneer
je na het eten naar de voetbaltraining fietst, je
hond uitlaat of nog even gaat wandelen, bedenk
dan dat rond die tijd de zon al ondergaat. Op de
terugweg is het waarschijnlijk zelfs al helemaal
donker. Zonder licht ben je dan bijna onzichtbaar en dat is levensgevaarlijk! Toch blijkt uit
onderzoek dat enorm veel fietsers en wandelaars wel licht hebben, maar het gewoon niet
aandoen.
Smiley
Net als vorig jaar start de ANWB in oktober weer
de campagne ‘Zet je licht aan!’ Om fietsers en
anderen daar vriendelijk aan te herinneren, zie

je op vele plekken op het asfalt teksten als: ‘Laat
je zien’ en ‘Wees niet onzichtbaar’ met een smiley erachter. Vorig jaar was deze actie erg succesvol: het aantal weggebruikers met brandend
licht steeg met 20%.
Op tijd je licht aan
Dus zorg dat je perfect licht op je fiets hebt en
dat je als wandelaar altijd een ledlampje bij je
hebt (ook voor je hond)… en zet het aan als het
donker wordt. Dat is een beter alternatief dan
gokken dat die automobilisten op de Lageweg je
wel zien in hun koplampen. De smiley hieronder
helpt je om er op tijd aan te denken.
Harjo de Poel

De smiley die de ANWB tijdens de actie ‘Zet je
licht aan’ gebruikt om fietsers eraan te
herinneren dat ze met licht aan veiliger deelnemen aan het verkeer (foto Harjo de Poel)

Wist u dat

Nieuws Industriewaterzuivering

•	er onlangs een boek is verschenen over de
geschiedenis van de familie Groen(e)veld,
getiteld: Een echte Groeneveld is onbuigzaam?
•	menigeen van onze lezers wellicht (verre)
familie van hem is, daar de ‘oervader’ de
Garmerwolder herenboer Leendert Jans
Groenveld was (geboren omstreeks 1640)?
•	geïnteresseerden het boek kunnen
bestellen bij Uitgeverij Van Warven in
Kampen?

BAM heeft op 2 september de leidingenbrug, die
bestaat uit lange delen met buizen erin, naar zijn
plaats gereden en op zijn plek getakeld. Er
waren heel wat kranen voor nodig!
Ook is men het grondstoffengebouw en pompen
gebouw aan de buitenkant met hout aan het
betimmeren. De tanken staan al in het grond
stoffen
gebouw. De watertesten verlopen naar
tevredenheid. Het inlaatgemaal is inmiddels voorzien van zijn gemalen en – waar het al kon – is de
eerste damwand er met een grote kraan uit

getrokken. Binnenkort worden de schuiven bij
het Eemskanaal geïnstalleerd. De inlaatbuizen
op het terrein liggen al onder de grond; men is
nu op weg naar het punt waar de buizen aan
elkaar gesmolten zijn.
Bij dit zogenoemde spiegellassen worden de
buizen met een op 200 graden verwarmde
smeltring hydraulisch met heel veel kracht tegen
elkaar gedrukt. Het warmen en koelen bij zo’n
grote buis duurt 60 minuten. Na die tijd is het
materiaal in elkaar gevloeid met behoud van de
eigenschappen en wordt de smeltring losge
koppeld.
Strukton hoopt eind week 40 of week 41 vier
polyethyleen buizen van achter de zuivering
naar het inlaatgemaal te trekken: twee voor het
Eemskanaalwater en twee mantelbuizen voor
bijvoorbeeld elektra of een interne lijn voor telefoon/computer.
A. Hak heeft al een hele partij ijzeren buizen
klaar liggen om te lassen.
Op het slibdepot wordt het rustig: er zijn nog
twee kranen. Een haalt de gelegde drainage
voor de afvoer van het slibwater en de verstevigingsdeken onder de rijplaten eruit. De andere
kraan vult nog twee dumpers. Verder zijn er nog
twee kraanboten.
Sieb-Klaas Iwema

Twee grote kranen tillen de leidingenbrug op zijn plaats
Bij spiegellassen worden de buizen met een op 200 graden
verwarmde smeltring hydraulisch tegen elkaar gedrukt.
(foto’s Sieb-Klaas Iwema)
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Colofon

Foto van de maand

Dit prachtige vogeltje werd aangetroffen aan de Stadsweg.
Het is een puttertje. De andere naam van deze schoonheid
is distelvink. Aan de foto te oordelen heeft dit exemplaar zijn
plek helemaal gevonden en doet hij zijn (andere) naam eer
aan. Wim Velema heeft de gemeente gevraagd voorlopig
niet te maaien zodat deze prachtige vogel hier nog lekker
kan vertoeven. (foto Margriet de Haan)

Agenda
Door corona is er veel onzeker in
deze tijd. Dat geldt ook voor de
onderwerpen in deze agenda.
Wat vandaag een plan is kan
morgen afgelast zijn; wat
maandenlang stil heeft gelegen
kan morgen weer beginnen.
Informeer daarom altijd van
tevoren of iets wel of niet
doorgaat.
Elke vrijdag in oktober
Garmerwolde, museum Melk
fabriek; 13.00 - 17.00 uur:
Expositie ‘Het kookschrift van mijn
oma’. Zie artikel.
Vrijdag 2 oktober
Garmerwolde, vanaf 18.00 uur:
Ophalen oud papier.
Zaterdag 3 oktober
Garmerwolde, Kerk; 14.00 - 17.00
uur: Voorleesmiddag Stichting
Oude Groninger Kerken.
Aanmelden verplicht via
info@schoolkerk.nl o.v.v. ‘voorleesmiddag’ en datum.
Zaterdag 3 en zondag 4 oktober
Thesinge, Kloosterkerk;
10.00 - 17.00 uur: Expositie
Annemiek Meijer e.a.
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Donderdag 8 oktober
Garmerwolde, museum Melk
fabriek; 14.30 - 16.00 uur:
Lezing ‘Terug naar de oeros’ door
Wim de Boer. Maximaal 10
deelnemers. Vooraf aanmelden
via melkfabriekgarmerwolde@
gmail.com
€ 5,00 p.p. incl. koffie/thee.
Zaterdag 10 oktober
Thesinge, Lageweg 19; van
14.00 - 17.00 uur: Brainstorm
middag. Zie artikel
Zondag 11 oktober
Thesinge, Kloosterkerk; 14.30 en
16.00 uur:
Mja Mera (zie artikel).

Strip door Matthieu Visser

Donderdag 22 oktober
Garmerwolde, museum Melk
fabriek; 14.30 - 16.00 uur:
Lezing ‘Huisslachten - thuis
slachten’ door John Havinga.
Maximaal 10 deelnemers.
Vooraf aanmelden via
melkfabriekgarmerwolde@gmail.
com
€ 5,00 p.p. incl. koffie/thee.
Maandag 26 oktober
-	Garmerwolde; van 8.30 - 9.30
uur: Chemokar t.o. Koningsheert.
-	Thesinge; van 9.45 - 10.45 uur:
Chemokar op het Hendrik
Ridderplein.

Eindredactie
Garmerwolde
Hillie Ramaker-Tepper 050 541 5335
Anne Benneker 06 38 128 894
Thesinge
Yvonne Broekhuizen 06 51 033 796
Rudy Noordenbos 06 54 604 339
Fotograaf Garmerwolde
Patrizia Meijer 06 30 754 216
Fotograaf Thesinge
Koos van de Belt 050 302 3432
Henk Tammens 06 50 257 853
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 Reclameland Westerbroek
Oplage 525 exemplaren
Volgende krant komt uit op
30 oktober 2020.
Kopij inleveren uiterlijk zaterdag
17 oktober vóór 18.00 uur via:
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16

Donderdag 29 oktober
Beide dorpen; vanaf 8.00 uur:
GoudGoed - zie afvalwijzer.
Zaterdag 31 oktober
Thesinge; 9.00 uur: Ophalen oud
papier.

Stoomfluitje
Te koop: Plaats nu uw nestkastje!
Of breng een voederhuisje aan op
een muur of paal! Inlichtingen en
verkoop: R.J. Ganzeveld,
W.F. Hildebrandstraat 45,
Garmerwolde, tel. 050 541 4314.

