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Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

48e jaargang - september 2022

Afscheid van een website
Dit jaar is de website garmerwolde.net na bijna vijfentwintig jaar 
uit de lucht, of zo u wilt uit de wolk gehaald. Vanaf het ontstaan tot 
het einde was Garmerwolder Ed Welling de drijvende kracht achter 
de webstek. We bezochten hem en bespraken, onder het genot van 
een goede espresso en cake, de geschiedenis van wat begon als ’t 
DDG, het Digitale Dorp Garmerwolde.

De computer rukt op
In de jaren zeventig studeerde Ed Welling (1945, Bussum) Onderwijs
kunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en daarna was hij 
negen jaar directielid van de Academie voor Bouwkunst in Groningen. 
Hij hielp daar de kwaliteit van de opleiding te verbeteren. In de jaren 
tachtig ging Ed op het Centrum Onderzoek Wetenschappelijk Onderwijs 
Groningen, kortweg het COWOG, werken. Op de RUG beschikte men 
toen al over een forse computer en internet was nog voornamelijk in 
gebruik bij de universiteiten. Maar de digitalisering stak steeds meer de 
kop op en trots meldt Ed dat zijn project op het COWOG, een monitor 
voor studievoortgang (en –vertraging) bij de studies Tandheelkunde en 
Kunstgeschiedenis, ‘vanaf dag 1 digitaal was’. Ed vult aan: ‘Het was de 
bedoeling, met in het achterhoofd statistische software, een digitaal 
systeem te maken om de studievoortgang en de knelpunten te kunnen 
meten.’ De ontwikkeling hiervan startte Ed begin jaren negentig; met 
slechts één programmeur werd het programma Progress gebouwd.  
Het programma kreeg in de loop der jaren steeds meer functionaliteit. 
Daarvoor haalde Ed ijverig nieuwe collega’s binnen die al een program
meerachtergrond hadden – zeg maar nerds. Ed bedacht de structuur en 
de inhoud, de nerds programmeerden. Het werd een groot succes en 
draaide – en draait hier en daar nog steeds – bij vele onderwijs
instellingen. Op dit moment wordt het programma onderhouden en 
verder ontwikkeld door een twintigtal medewerkers.

Internet volgt
Rond 1995 kwam Ed op het idee een dorpswebsite te gaan beheren.  
Hij noemde het kind ‘Het Digitale Dorp Garmerwolde’ en vroeg Progress
collega Gerard van Til hem te helpen. Er werd ergens ruimte op een 
server gemaakt, de domeinnaam garmerwolde.net werd gemunt, en 
hoppa, met het programma FrontPage, inmiddels digitaal zo oud als 
kleitabletten, bouwden Gerard en Ed de allereerste Garmer webstek. 
Ed: ‘Ik leerde van Gerard voorzichtig digitaal knippen en plakken, en zo 
kon ik zonder al te veel technische kennis de site bijhouden – Gerard 
waakte op afstand en sprong in voor uitbreiding en nieuwe functionali
teiten. Later kreeg de website, in een modernere versie, zijn definitieve 
uiterlijk en vorm en zag hij er fraai en professioneel uit.’

Hoezo een website?
Ed vertelt: ‘Het was de bedoeling dat het verenigingsleven, de bedrijven, 
de kerk enz. (die nog geen van alle een website hadden) hun activiteiten 
konden publiceren. Dat lukte goed en vanzelf kwam er meer inhoud, 
zoals pagina’s over de geschiedenis van Garmerwolde en … de G&T! 
Dorpsgenoot Henk Vliem kwam met het idee om de hoofdartikelen en 

de foto’s van de maand op de website te gaan publiceren en Hillie 
Ramaker leverde die trouw aan op floppy’s. Henk en ik kwamen hierna 
op het idee om alle G&T’s te laten digitaliseren. Dan konden we de 
bestanden op de website zetten, ter inzage voor iedereen. Hiervoor 
moesten we wel een hele dag zo’n 400 kranten uit elkaar plukken, 
ontnieten dus!’
Het Damster bedrijf Archiverium wilde het scannen voor wat vernoemin
gen wel gratis doen, waarvoor we ze nog immer dankbaar zijn. De site 
stond al die tijd ‘om niet’ op een server van een van Eds collega’s, die 
ook andere websites beheerde, en er was ruimte zat voor het almaar 
uitdijend archief. Zo kon de G&T, toen die in 2011 met een eigen website 
kwam, het beheer met een gerust hart bij Ed en Gerard laten, temeer 
omdat Gerard een kekke zoekmachine had gemaakt waarmee je op 
meerdere woorden tegelijk kon zoeken in alle G&T’s.

Ed Welling (foto Patrizia Meijer)
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Anekdotes
Dik twintig jaar iets ondernemen levert altijd grappige verhalen op weet 
Ed: ‘Een keer was ik laat met de publicatie van het hoofdartikel en kreeg 
ik prompt een email uit Canada: Hey Ed, waar blijft het hoofdartikel? En 
na publicatie van een foto van een zeer bont geschilderde auto van 
crossteam Jägermeister kreeg ik een email van een Belg: of ik even de 
RALkleurnummers kon doorgeven van alle kleuren op die auto …’ Ook 
de G&T kreeg eens een email toen een hoofdartikel een dag te vroeg 
was gepubliceerd op het internet: ‘Waarom heb ik nog geen krant in de 
bus, hij staat al wel op de website.’

De teloorgang
Wat informatievoorziening betreft werd het belang van een Garmer 
website steeds kleiner. Door het feit dat bijna iedere vereniging, elk 
bedrijf en zelfs de Garmer en Thesinger Express op enig moment een 
eigen website had en door de komst van de zogeheten sociale media 

vond Ed het tijd worden om ermee op te houden: ‘Garmerwolde.net had 
zijn langste tijd gehad, net als ik trouwens, maar stoppen kon niet 
zomaar, dat archief vond ik nog steeds erg de moeite waard, dus dat 
moest wel toegankelijk blijven.’ Toen de G&T bereid bleek het omvang
rijke archief voor eigen rekening te nemen stond er nog maar één klus te 
wachten: om Gerards zoekmachine over te zetten. Nadat schrijver 
dezes en Gerard daar met wat breinstormen uit waren (de zoekroutine 
moest opnieuw in een andere computertaal geschreven worden, waarbij 
Gerard de voorzetjes gaf) kon het doek vallen.

Zo is er na bijna vijfentwintig jaar een einde gekomen aan toch wel een 
beetje een instituut: www.garmerwolde.net. We danken Ed (en Gerard) 
voor alle moeite, tijd en liefde die ze erin hebben gestoken en niet in de 
laatste plaats voor het toegankelijk maken van bijna vijftig jaar Garmer 
en Thesinger Express.

Jan Ceulen

Screenshots van de eerste en de laatste versie van de site (bron archive.org)

Sinds niemand weet precies hoeveel jaren 
worden de Thesingers in de vroege kerst
ochtend gewekt met kerstmuziek. Een groepje 
muzikanten en zangers, de zelfbenoemde 
Kerstblazers, lopen door de stille straten en 
 spelen en zingen welbekende kerstmelodieën. 

De kerstherberg is gesloten

2008: kerstontbijt in de keuken van de familie Ritsema (foto K. van Zanten Jzn.)

Lammert Plijter, inmiddels 53 jaar, herinnert zich 
zijn eerste kerstronde als blazer. Hij was toen 
een knuppeltje van elf jaar. Dus de traditie 
bestaat minimaal 42 jaar. 
De ronde door het dorp werd traditiegetrouw 
afgesloten met een heerlijk ontbijt in de warme 

keuken van de familie Ritsema aan de Kerk
straat. De eerste jaren woonde dochter  Margreet, 
een van de blazers, nog thuis en zij hielp met het 
smeren van de broodjes, het koken van de eieren 
en het zetten van koffie en thee. 
Toen  Margreet uit huis ging zette mevrouw 
 Ritsema de traditie gewoon voort. Lammert ver
telt dat het afspreken vlotjes verliep door middel 
van een kort telefoongesprek zo halverwege de 
maand december. ‘Komen jullie dit jaar weer? 
Met hoeveel mensen? Oké, geregeld.’ 
En gedurende al die jaren is het maar een paar 
keer niet door gegaan. Wegens slechte weers
omstandigheden, familiebezoek naar een van 
de kinderen Ritsema of, de laatste twee jaar, 
door coronamaatregelen.
De kerstblazers hopen als groepje nog jaren
lang door te gaan, maar door het overlijden van 
mevrouw Jannie  Ritsemade Regt op bijna 
89jarige leeftijd, is er eind augustus een einde 
gekomen aan de gastvrijheid in de ‘herberg’. 
De persoonlijke aubade op de stoep van de 
boerderij zal niet meer worden gegeven. 
De warme herinneringen aan de gastvrouw op 
de kerstochtenden blijven. Met veel dank voor 
de jarenlange hartelijke ontvangst.

Kerstblazers Thesinge
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Op 25 en 26 augustus was het sportveld in Thesinge omgetoverd tot 
een waar superheldendomein. Er werd door de 75 deelnemende 
kinderen volop getimmerd, geknutseld, gespeeld, gerold, gespetterd en 
zelfs gevlogen. De kamperende helden hielden het zelfs vol met weinig 
tot geen slaap! De superkrachten kenden geen grenzen dit jaar! Het 
thema superhelden kwam in deze jubileum editie goed tot z’n recht. Na 
vijf jaar gebundelde superkracht vanuit Garmerwolde en Thesinge blijkt 
dat de Zummerspeulen uitgegroeid zijn tot een ware belevenis voor de 
deelnemende kinderen en de enthousiaste vrijwilligers. Zonder deze 
beide Superhelden geen Zummerspeulen! Vanuit de organisatie willen 
we dan ook alle kinderen, vrijwilligers en ouders bedanken voor hun 
inzet en aanwezigheid! 
Noteren jullie allen alvast 31 augustus en 1 september 2023 in jullie 
agenda’s? Want dan zal de volgende editie van de Zummerspeulen 
plaatsvinden.

Anita van der Veen

Zummerspeulen 2022 Ware Superhelden

foto’s 
Meranda Spanjer 

Veur Aaltied is een regionaal project waarbij 
tien dorpen worden uitgenodigd om onder 
professionele begeleiding een uniek theater-
stuk te maken over de geschiedenis van hun 
dorp en levensverhalen van mensen die in of 
bij de kerk begraven zijn. Op zaterdag 8 en 
zondag 9 oktober zijn er voorstellingen in en 
rond de kerk van Garmerwolde. Tijd om eens 
op onderzoek uit te gaan.

Karin Noeken, de regisseur, vertelt: ‘Het idee 
voor Veur Altied is ontstaan als ode aan de 
orgels die we in Groningen rijk zijn. Ben Smit, de 
artistiek leider, vraagt schrijvers en regisseurs 
en koppelt die aan een dorp. Voor Garmerwolde 
draait het verhaal om dominee Sebastiani met 
zijn zes vrouwen, De Mepsche (die in Garmer
wolde is de enige goede uit het geslacht De 
Mepsche) en de schoolmeester. Aangevuld met 
de romance tussen Anna en Lubbe, de Romeo 
en Julia van Garmerwolde. Het water (de Kerst
vloed in 1717) dreigt te komen ... Het gaat over 

Veur Aaltied in Garmerwolde
zonde, gemis van iets waar ze zich schuldig 
over voelen (à la Scrooge). De zielen komen niet 
tot rust. Ook de beroemde onderaardse gang 
speelt een rol.’

Het spel is pas laat op gang gekomen. Omdat 
Garmerwolde zonder regisseur zat is Karin eind 
mei ingevallen, samen met Daan Wiggemans. 
‘Ik moest eerst nog een andere klus afmaken. 
En de vakantie viel er natuurlijk nog tussen.’ Er 
doen veertien enthousiaste amateurspelers uit 
het dorp aan mee. Eeuwe Zijlstra bespeelt het 
orgel en Robert Bosscher begeleidt de kinderen 
en regelt de muziek. Het koor fungeert als gees
ten/figuranten en zingt vijf Garmerwolder lied
jes. De kostuums worden verzorgd door Fokko 
Jelsma en de techniek is in handen van Katja 
Kolhorn, Edzo Smit en Peter Huizinga. Karin: 
‘We repeteren bij OSO, de mooiste regieplek 
ooit qua hartelijkheid en verzorging/catering. Er 
moet nog heel wat gebeuren, maar het komt 
goed. Ik zorg echt dat alles in orde komt.’

Ik loop nog even mee naar de kerk en maak het 
eerste deel van de repetitie mee. Er wordt stevig 
gewerkt, Karin weet precies hoe ze het wil heb
ben. En ze is niet gauw tevreden. Dat moet wel 
een fantastisch resultaat geven. Het wordt nog 
even flink aanpezen voor de veertien amateur
spelers. De tekst leren, leren, leren … 
En dan te bedenken dat het stuk al spelende 
wordt gevormd: heb je de tekst geleerd, dan 
wordt het gaandeweg het spel ineens weer heel 
anders ... De spelers dragen nu nog hun gewone 
kleren, maar als ze straks de bijpassende kos
tuums aan hebben, wordt het vast een indruk
wekkend schouwspel. Samen met een aantal 
leden van het Gemengd Mannenkoor Garmer
wolde en kinderen in de basisschoolleeftijd die 
meedoen als figuranten en, niet te vergeten, het 
spel op het prachtige Van Oeckelenorgel.

Kaartjes à € 12,50 via www.veuraaltied.nl 
Lukt het niet via internet? Bel 050541 53 35 
(Hillie Ramaker). Wellicht valt er nog iets te 
regelen.

Hillie Ramaker-Tepper
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Afstuderen met een missie
Sinds jaar en dag vermelden we in de zomereditie van de G&T 
 Express waar de schoolverlaters van de basisscholen hun opleiding 
vervolgen. Daarna verdwijnen ze vaak uit beeld. Sommigen van hen 
hebben een heel bijzonder verhaal dat zeker een artikel waard is. 
Lees hier het verhaal van Anniek Sewuster die opgroeide aan de 
Kerkstraat in Thesinge.

Zoals veel kinderen in Thesinge, gaat Anniek naar basisschool De Til, 
gewoon bij haar in de straat. Daarna combineert ze de vooropleiding van 
dansacademie Lucia Marthas met de havo aan CSG Wessel Gansfort, 
beide in Groningen. Anniek: ‘Dansen is mijn grote passie en daarom 
ging ik na het behalen van het havodiploma naar de mboopleiding van 
Lucia Marthas. Helaas maakte een knieblessure een einde aan mijn 
(professionele) danscarrière’. Anniek vertrekt voor een jaartje naar 
Frankrijk, waar ze in Cannes een baan als au pair combineert met een 
studie Franse taal en cultuur. Een leerzame periode, zorgen voor een 
kind, kennismaken met meer buitenlandse au pairs in Cannes en 
natuurlijk het Franse leven. Na dit jaar verhuist ze naar Utrecht om daar 
aan de Hogeschool Utrecht te beginnen met de studie Communicatie en 
Multimedia Design. Het Franse leven trekt en daarom doet ze een minor 
Marketing en Communicatie in Parijs.

Een keerpunt 
Klazien, de moeder van Anniek, kreeg omstreeks 2007 te horen dat 
klachten die ze heeft worden veroorzaakt door multiple scleroses (MS), 
een chronische ziekte waarbij het centrale zenuwstelsel wordt aange
tast. Klazien overlijdt oktober 2021, na een periode waarin haar 
gezond heid zienderogen achteruitging. Anniek staat voor een lastige 
keuze: ofwel haar studie afronden met een afstudeerscriptie, ofwel een 
tijdje rust nemen. Na lang wikken en wegen kiest Anniek ervoor om door 
te gaan, de studie af te ronden en een afstudeerproject te zoeken. Wel 
met een persoonlijke focus: iets betekenen voor mensen die geconfron
teerd worden met MS. Daarvoor benadert ze verschillende belangen
verenigingen en lotgenotengroepen die een relatie hebben met deze 
ziekte. Ze komt terecht bij de MS Vereniging Nederland/MSweb. 

Onderzoek met tastbaar resultaat
Haar voorkeur ging ernaar uit om vanuit haar persoonlijke ervaring iets te 
doen voor naasten van mensen met MS, maar daarvoor was geen 
vacature. Wel lag er een mooie opdracht om iets te ontwikkelen voor 
jongvolwassenen met MS. Hiervoor heeft ze een onderzoek gedaan naar 
jongeren die hun ervaringen, meningen en behoeftes, na het verkrijgen 
van de diagnose MS, met haar hebben gedeeld. Want deze diagnose 
heeft veel invloed op het leven en het toekomstperspectief van deze 
jongeren. Een deel van hen vindt het lastig de ziekte te erkennen, een 
ander deel maakt zich zorgen om de toekomst en weer een ander deel 

Een (terecht) stralende Anniek met haar diploma (eigen foto)

grijpt alle middelen aan om de prognose te keren. Deze drie richtingen 
heeft Anniek en een gezicht gegeven en verwerkt in een handzaam en 
toegankelijk boekwerkje met illustraties. Het boekje zal door MSver
pleegkundigen in het ziekenhuis meegegeven worden aan de jongeren. 
Hierdoor kunnen deze jongeren hun weg in het woud van hulpverleners 
en instanties vinden. De nadruk ligt op een zo comfortabel en plezierig 
mogelijk leven en er ligt minder focus op de medische kant van de 
ziekte. Want de gemeenschappelijke ervaring is dat voor het laatste wel 
veel aandacht is, maar niet voor de praktijk van het leven buiten MS. Het 
eindproduct zal eind 2022 door MS Vereniging Nederland zowel fysiek 
als online beschikbaar worden gesteld. 

Afronding en reflectie 
Anniek heeft inmiddels haar studie cum laude afgerond met een 
prachtige cijferlijst. Anniek: ‘Ik heb vorig jaar een goede beslissing 
genomen. Het was soms lastig en confronterend om steeds bezig te zijn 
met MS. Tegelijkertijd hielpen de gesprekken met de vele vrijwilligers en 
ervaringsdeskundigen bij de MSvereniging. Ervaringen delen helpt 
zeker. Ik hoop dat mijn bijdrage voor de jongeren hen zal helpen in hun 
zoektocht naar een zo goed als mogelijk leven.’ Nu is het tijd voor 
reflectie en rust. In het najaar zoekt Anniek een baantje in haar woon
plaats Utrecht om vervolgens een lange reis naar Azië te maken. En 
daarna zal ze aan haar master beginnen. Anniek: ‘In een richting die iets 
kan en wil betekenen voor de maatschappij.’

Roelie Karsijns-Schievink

Matt en z’n matties door Matthieu Visser
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1 V A A T S T R A (laatste A)

2 F I N D Z O (f in d, zuidoost)

3 P R O V O E T (provoET)

4 O O M K E S (O om kerst)

5 O N D E R O N S (onder O NS)

6 M I E N S T E K (min ster)

7 T A M M E L I N G (takkeling)

8 H A V E N G A (VE in hangar)

9 R I T S E M A (ritschema)

10 A G R I S H O P (abri’s hop)

11 P E T E R K U I L (T in peer)

12 H O E K S T R A (hoekstraf)

Oplossing en prijswinnaar zomerpuzzel
Ook deze zomer was er weer volop respons op de puzzel die in de G&T 
Express van afgelopen juli stond. Deze keer had Dr. B Denker de 
adverteerders van ons blad als onder werp gekozen. Wellicht hebt u zelf 
ook uw hersenen laten kraken over de cryptische rebussen en zit u al 

Puzzelwinnaar 
Ina Tel krijgt de 
felicitaties en prijs 
uitgereikt uit 
handen van 
Dr. B Denker zelf 
(foto Jan Ceulen)

een paar weken uit te kijken naar de juiste oplossingen. Hieronder vindt 
u alle antwoorden, met een korte toelichting erbij. 
Uit de correcte inzendingen trok onze eigen notaris als winnaar: Ina Tel 
uit Thesinge. Gefeliciteerd!

Op 13 augustus 2022 overleed Simon Veninga op 87jarige leeftijd. 
Hij werd geboren in Garmerwolde en heeft daar met een korte 
onderbreking bijna zijn hele leven gewoond. 64 jaar lang woonde hij in 
de W.F. Hildebrandstraat. Simon was een bekend persoon in 
Garmerwolde en omstreken. 
Als kapper, als lid en ook voorzitter van vele verenigingen, en als 
beheerder van Dorpshuis de Leeuw. Nadat hij bij verschillende 
kapperszaken in Groningen had gewerkt, wilde Simon voor zichzelf 
beginnen. In 1971 kocht hij een caravan en bouwde die om tot 
rijdende kapsalon. Dat was toen uniek voor Nederland. De mensen 
stonden in de rij en menigeen in onze dorpen liet zich door hem 
knippen. 
Simon heeft een bijdrage geleverd aan tal van verenigingen. Hij was 
voorzitter van de visclub, lid van de Stichting Vereniging Kleine 
Dorpen, de sportraad, rapporteur van de voetbalscheidsrechters, en 
ook jarenlang voorzitter van Dorpsbelangen Garmerwolde. Ook was 
hij voorzitter van vv GEO. Toen eens een belangrijke wedstrijd van het 
eerste elftal dreigde niet door te kunnen gaan omdat het veld te nat 
was, wist Simon raad. Hij liet badhanddoeken aanrukken en het 
doelgebied droogdweilen … zijn kinderen moesten daar ook bij 
helpen! Voor zijn verdiensten als voorzitter van vv GEO werd hij 
benoemd tot erelid. 

Naast zijn werk als kapper werkte Simon veel in de horeca, overal in 
de provincie. In Garmerwolde werd hij beheerder van café Stol. In 
1986 werd de Stichting Dorpshuis Garmerwolde opgericht; het café 
werd dorpshuis en Simon kreeg het verzoek beheerder van het 
dorpshuis te worden. Dat heeft hij bijna 25 jaar gedaan en in die tijd 
heeft hij het dorpshuis echt op de kaart gezet. Of het nu een café of 
een dorpshuis is, je moet het draaien alsof het je eigen zaak is, was 
zijn stelling. 
Altijd bok staan, klaarstaan voor de klant, hoe laat op de avond het 
ook is. Dat uitgangspunt was al die jaren heilig voor Simon. Met één 
uitzondering: zijn vrouw Manny die jarenlang met hem meewerkte in 
De Leeuw. Toen zij in 1990 werd getroffen door een hersenbloeding 
stopte Simon met zijn ambulante kapsalon. Het dorpshuis bleef hij 
trouw. Maar als Manny belde, vertrok hij onmiddellijk naar huis. Hij 
zorgde voor Manny tot aan haar overlijden in 1999. 
Bij zijn afscheid als beheerder in 2011 kreeg Simon voor al zijn inzet 
voor het dorp Garmerwolde een Koninklijke onderscheiding. Tijdens 
een drukbezochte bijeenkomst in het crematorium van Appingedam 
op 18 augustus namen heel veel mensen afscheid van een markante 
man.

Anne Benneker

In memoriam: Simon Veninga

Traditiegetrouw, de laatste vrijdagavond van de 
maand: klaverjassen in Trefpunt in Thesinge. 
Dus ook in augustus. 
De vakantiegangers waren terug en, deze keer 
met medewerking van Klaasjan Bats, kon er 
met volledige kwartetten gekaart worden. 
Geen ‘staande nummers’ dus. Mooi voor alle 
deelnemers! 
Aan het eind van de avond werd de (punten) 
balans opgemaakt en waren de beste 
resultaten:

De Soos
De vakantie zit erop, het kaartseizoen is weer 
begonnen. De klaverjasavond in september 
heeft de volgende uitslag opgeleverd:
H.D. Tammeling 3791 pnt.
Wilma Tammeling 3563 pnt.
Detta van der Molen 3490 pnt.

De volgende keer is op dinsdag 11 oktober, 
aanvang 20.00 uur, in Dorpshuis de Leeuw. 
Nieuwe kaarters zijn van harte welkom.

Jannes Ramaker

Kaartclub De Eendracht
Sien Steenhuis 5534 pnt.
Johanna van Zanten 5494 pnt.
Folkert van Zanten 5263 pnt.

De traditie wordt in oktober (eenmalig) 
onderbroken: de kaartavond is niet op vrijdag 
28 oktober, maar op vrijdag 21 oktober!

Dick Verweij
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Garmerstee
Op de bijeenkomst in september nam Martha 
Menger na zes jaar uitstekend penningmeester
schap afscheid van het bestuur. Antje Noordhof 
trad toe als stageloopster.
Vervolgens namen Jan en Detta van der Molen 
ons mee op hun tocht in mei/juni jongstleden 
langs het voormalige IJzeren Gordijn. 
Het ‘gordijn’ ontstond na de Tweede Wereldoor
log en vormde een grens door Europa, een schei
dingslijn tussen het communistische Oostblok en 
het kapitalistische Westen. De grensstrook was 
versterkt met prikkeldraad, mijnenvelden en later 
ook automatische schiet installaties. De grens 
liep dwars door Duitsland, van de Oostzee tot in 
het zuiden richting Beieren; ook de voormalige 
Berlijnse Muur hoorde erbij. 
Reisleider Jan voert ons langs diverse beziens
waardigheden: van Travemünde, het strand aan 
de Baltische Zee (Oostzee), een héél hoog hotel 
met tig verdiepingen, de oudste vuurtoren van 
Duitsland uit 1539 tot diverse musea. Zoals het 
fort Dömitz (een soort Bourtange) met kaze
matten in de wallen, een museum in Snacken
burg over de Berlijnse Muur, en de grensover
gang bij Helmstedt, nu ingericht als museum 
met onder meer een verhoorkamer, fouilleer
kamer en ruimte voor autocontrole. De Grüne 
Band, bebouwing aan weerszijden van het voor
malige IJzeren Gordijn, heeft zich ontwikkeld tot 
mooie natuurgebieden. 

Volop aandacht voor de beelden en verhalen (foto Sieb Klaas Iwema)

De Harz was een bosrijk gebied; het is nu een 
troosteloos landschap door de boomschors
kever. Alle naaldbomen zijn dood, een gedeelte 
is al gekapt. In Duderstadt is veel vakwerkbouw. 
De Westertoren wordt ook wel Duivelstoren 
genoemd: de duivel zou het dak hebben 
gedraaid. In het Raadhuismuseum bezoeken 
we onder anderen een trouwzaal, brouwerij en 
folterkelder ... Je moest een gloeiend ijzer vast

houden: kreeg je geen brandwonden, dan was 
je onschuldig. We eindigen onze tocht op weg 
naar grenspost Eichsfeld, daar gaan we een 
volgende keer verder.
De volgende bijeenkomst van de Garmerstee is 
op donderdag 13 oktober. Dan gaan we in zee 
met het Verhalencafé.

Hillie Ramaker-Tepper

Hoe was uw uitzicht vroeger? Had u een 
eigen groentetuin(tje)? Welke planten en 
dieren kwamen er voor in de vrije natuur? 
Wat teelden de boeren in de omgeving? 
Weet u nog hoe de vlasteelt er uit zag, wat 
een dorsmachine was, kent u of bent u een 
landarbeider van vroeger? 

Zomaar een aantal vragen voor het thema van 
het vierde verhalencafé van Voetpaden Vol 
 Verhalen. We sluiten deze keer aan bij de bij

Kom naar het Verhalencafé 
Over het landschap, de planten en de dieren van vroeger in en rond Garmerwolde

eenkomst van de Garmerstee in Dorpshuis de 
Leeuw op donderdagmiddag 13 oktober (aan
vang 14.30 uur) maar iedereen is van harte wel
kom om persoonlijke verhalen over dit onder
werp te delen of te horen. De toegang is gratis.

Voetpaden Vol Verhalen (VVV) verzamelt ver
halen uit de vroegere gemeente Ten Boer. De 
verhalen die zijn opgetekend zullen het komende 
jaar worden verwerkt in een aantal wandelroutes 
en tentoonstellingen. Dit in samenwerking met de 

plaatselijke historische verenigingen en aanslui
tend op al bestaande wandelinitiatieven. In het 
project VVV werken bewoners en verenigingen 
als Fotoclub Objectief, Kunst en Ambacht Ten 
Boer en lokale historische kringen samen met 
onder meer Vrijdag in de Buurt, Forum bibliotheek 
Groningen, coöperatie Woldwijk, het Noordelijk 
Scheepvaartmuseum/Museum aan de Aa, WIJ 
Ten Boer en het gebiedsteam Ten Boer. 

Organisatie Verhalencafé i.s.m.Garmerstee

Dorpsweg 
 Garmerwolde in 
vroegere tijden 
(foto Beeldbank 
Groningen)
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Op 24 september vond de 16e editie van Thaisner DörpsRun plaats.  
Het was een zeer geslaagde dag met een goede opkomst, lekker 
loopweer en mooie prestaties. Met de steun van sponsoren en de inzet 
van ruim 70 vrijwilligers is het weer gelukt om er een leuke loop van te 
maken met 232 gefinishte lopers en 56 finishers bij de kidsrun. Ook is 
het parcoursrecord op de 10 km met ruim twee minuten verbeterd tot 
een tijd van 32:56! 
Nieuw dit jaar was dat lopers na afloop een (vegetarisch) broodje hotdog
kregen en dat er framerunners meededen aan de kidsrun en 4 mijl. 
Daarnaast ging de route van de 10 kilometer en de halve marathon door 
de koeienstal in plaats van eromheen. De reacties hierop waren erg 
positief. Op naar de volgende DörpsRun: 23 september 2023. 

Stichting Thesinge Run
Menco van der Berg, Marinus Vermue, Susan Vaatstra

Thaisner Dörpsrun

foto’s Myla Uitham



9

Weer terug in Thesinge
Op vrijdag 28 oktober speelt Theaterwerkplaats Het Hek het door 
Chrétien Schouteten (Thesinge) geschreven stuk ‘Goudmerels’. 
Over dilemma’s en keuzes in en na oorlogstijd. Gepersonaliseerd door 
Lise Meitner, een Joodse natuurkundige, de Groningse hoog leraar  
Dirk Coster en de Duitse chemicus Otto Hahn. Vluchten of blijven, je 
verzetten of wegkijken, vrijheid of onvrijheid en over de atoombom. 
Door alles heen speelt zich steeds weer de tegenstelling tussen vrijheid 
en onvrijheid. 
De voorstelling in dorpshuis Trefpunt begint om 20.00 uur en de entree 
bedraagt € 12,50. Informatie en reserveringen: 
www.theaterwerkplaatshethek.nl. 

Theaterwerkplaats Het Hek
in samenwerking met familie Schouteten

Toneel voorstelling ‘Goudmerels’
Na een periode van bijna anderhalf jaar zijn de kinderen van CBS De Til 
weer terug in Thesinge. Vlak voor en na de bouwvak is er door de 
werklieden nog veel werk verzet om de school helemaal klaar te krijgen. 
Op de laatste punten na is dit ook gelukt. Voor de leerkrachten begon 
toen de klus om de verhuisdozen uit te pakken en alles weer klaar te 
maken voor de start van het schooljaar. Dit alles heeft geleid tot een fris, 
licht schoolgebouw waar het voor de kinderen fijn is om te spelen, te 
werken en te leren. 
Na de vakantie zijn de leerkrachten en de kinderen het schooljaar 
begonnen in een verbouwde, verstevigde, gerenoveerde en verduur
zaamde school. Naast een vernieuwde school zijn er ook nieuwe 
schoolmaterialen in gebruik genomen aan het begin van het schooljaar. 
In groep 3 wordt gewerkt met een nieuwe methode voor leren lezen en 
in de midden en bovenbouw wordt gewerkt met nieuw materiaal voor 
begrijpend lezen, woordenschat en taal. 
De leerkrachten, ouders en kinderen vinden het fijn om weer terug te 
zijn in Thesinge. Het is nu weer makkelijker om elkaar te ontmoeten, na 
schooltijd nog even op het schoolplein te blijven spelen of even binnen 
te lopen om iets te overleggen. 
Alles bij elkaar maakt De Til een goede, frisse start en is de kleine maar 
krachtige dorpsschool klaar voor de toekomst!

Paulina van Bostelen
Schooldirecteur CBS De Til en CBS De Wieken

Na uitstel door twee coronajaren hebben we, leden en oudleden, 
eindelijk op vrijdag 9 september jongstleden ons jubileum kunnen 
vieren. Met vijf auto’s vertrokken we naar Drouwen waar we al in april 
een compleet arrangement hadden besproken bij Restaurant Alinghoek.
De dag begon (natuurlijk) met koffie met gebak. Vervolgens naar buiten 
voor de midgetgolf. Het viel nog niet mee om de bal in het daarvoor 
bestemde gat te krijgen. Na een uitstekend verzorgde lunch hadden we 
de keus uit oude spelletjes of naar de bossen om te gaan klootschieten. 
Vanwege de dreiging van het weer werd voor het eerste gekozen. Een 
juiste keus want de lachspieren maakten overuren. Een huifkartocht 
door de prachtige omgeving stond ook op het programma waarbij we 
diverse grote hunebedden tegenkwamen waar nog even gestopt is.

Veertig jaar volksdansgroep Klank en Beweging
Terug bij Alinghoek hebben we geborreld waarna een voortreffelijk buffet 
voorafgegaan door een heerlijke soep ons stond te wachten. Natuurlijk 
werden we ook nog verwend met een heerlijk toetje. Voldaan keerden 
we huiswaarts. Uit de enthousiaste reacties van de leden bleek dat 
iedereen enorm had genoten ondanks dat we er twee jaar op hebben 
moeten wachten.

Oproep: nieuwe leden zijn zeer welkom! We dansen elke dinsdagmor
gen vanaf 10.00 uur in Dorpshuis de Leeuw. Kom gerust langs om te 
kijken of om direct mee te dansen en natuurlijk om de gezellige sfeer te 
ervaren.

Hilda Dikkema, 050 541 6051

De jubilerende groep geportretteerd door een medewerker van het restaurant
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Het voetbalseizoen is weer gestart!
Al onze teams zijn weer volop aan het trainen en inmiddels 
zijn de eerste wedstrijden gespeeld. Wij zijn blij dat steeds 

meer voetballers de weg naar vv GEO weten te vinden en gelukkig 
hebben wij dit seizoen weer een aantal nieuwe leden mogen inschrijven. 
In de komende maanden gaan wij met de Gemeente Groningen en 
waarschijnlijk de KNVB in overleg om ons als voetbalclub beter te 
profileren in onze directe omgeving zoals Lewenborg, Ruischerbrug, 
Ruischerwaard en uiteraard Meerstad. Hierbij vergeten wij vanzelfspre
kend onze ‘thuisgrond’ in Garmerwolde en Thesinge niet.
Inmiddels zien wij dat er steeds meer kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 
jaar deelnemen aan het kaboutervoetbal dat tweewekelijks op de 
zaterdagmiddag (van 14.30 tot 15.30 uur) wordt georganiseerd. Kom 
gerust eens kijken als u deze aankomende talenten en met name hun 
plezier wilt zien. Omdat de jeugd de toekomst heeft willen wij meer tijd 
gaan besteden aan het jeugdvoetbal; daarom is sinds kort een vijftal 
enthousiaste vrijwilligers gestart met het opzetten van een jeugdcom
missie. In de volgende G&T zullen zij zich aan u voorstellen. Ook bij de 
senioren zien wij gelukkig weer een kleine toename van voetballers, een 
aantal (jonge) oudleden heeft zich weer laten inschrijven en zij zijn een 
welkome aanvulling op onze beide seniorenteams. Ook bij het Walking 
Football zien wij een toename van het aantal actieve spelers en ook hier 
weten steeds meer voetballers uit de omgeving de weg naar ons te 
vinden. 

De klussendag op 9 juli was een groot succes en de opkomst van 
ongeveer vijftien vrijwilligers heeft ervoor gezorgd dat het terrein en de 
gebouwen er weer netjes en schoon bij liggen. Gelukkig hebben wij 
onze traditionele BBQ voor onze vrijwilligers en sponsoren na drie jaar 
weer kunnen organiseren. Wij kijken terug op een geslaagde avond en 
hierbij willen wij onze grote groep vrijwilligers en sponsoren nogmaals 
hartelijk bedanken voor hun inzet en ondersteuning! 
In de komende periode zal het bestuur, met ondersteuning van enkele 
ter zake deskundige leden, een plan maken om de enorm gestegen 
energiekosten op een verantwoorde wijze het hoofd te bieden. Omdat 
wij een financieel gezonde vereniging zijn maar ook willen blijven, zullen 
wij gericht een aantal investeringen doen. De voorbereidingen hiervoor 
zijn in volle gang. 
Als u dit leest zijn de vrijwilligers met de bolchrysanten al bij u aan de 
deur geweest (derde week september). In de maand september en 
oktober kunt u ook weer jeugdleden aan uw deur verwachten om te 
vragen of u ons wilt ondersteunen door het kopen van een lot van de 
Grote Clubactie. Naast de kans op het winnen van mooie prijzen 
ondersteunt u het jeugdwerk van onze prachtige vereniging op een 
welkome wijze.
Wij hopen u te mogen ontvangen op ons sportpark, de koffie/thee staat 
klaar!

Bestuur vv GEO
‘een club met ballen’

Klusdag Garmerwolde
Op 22 oktober wordt in Garmerwolde weer de halfjaarlijkse klusdag 
gehouden. We starten ‘s morgens rond 9.00 uur bij het dorpshuis, 
waarna de klussen verdeeld zullen worden. Werk aan de winkel onder 
andere bij de jeudeboulesbaan, bij het dorpshuis, rond het kerkhof; 
denk aan zwerfvuil opruimen in en rond het dorp en wat er verder maar 
aan klusjes voorbijkomt. Een leuke, actieve en gezellige manier om je in 
te zetten in en voor het dorp. Voor informatie kun je contact opnemen 
met Simone 06 13 860 540.

Vliegeren 
Bij de vliegermiddag vorig jaar liep het geen storm met het aantal 
vliegeraars, maar de animo was toch groot genoeg om op zondag  
23 oktober in de herkansing te gaan. Vanaf 14.30 tot 16.00 uur kan, op 
de ijsbaan in Thesinge, van jong tot oud zijn/haar eigen gemaakte of 
gekochte vlieger oplaten. En als het zonnetje net zo uitbundig schijnt als 
een jaar geleden, dan is alleen al het vertoeven op de bankjes voor het 
Scheuvelhoes een tochtje naar de ijsbaan waard.

Koos van de Belt
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Viswedstrijd 
De neergaande trend van het aantal deelnemers aan de viswedstrijd in 
Thesinge heeft zich op 10 september voortgezet. Slechts vijf fanatieke 
vissers stonden die middag met vistuig, visvoer en aanhang aan de 
waterkant. Hieruit is de conclusie getrokken dat het einde van een 
jarenlange traditie bereikt is. De vissen pasten zich deze middag netjes 

Gijs, Hero, Kiam en Guus met een beker voor respectievelijk de meeste, 
de mooiste, de grootste en de kleinste gevangen vis. Jelle viste voor 
een beker net achter het net. Alle vijf kregen een herinneringsmedaille. 
(foto Phyline Derksen)

Guus ving het kleinste visje (9 cm), maar ook de grootste bijvangst. 
Om die binnen te halen had hij zelfs de hulp van opa Aries nodig. 
(foto Koos van de Belt)

aan bij het aantal deelnemers, ook zij lieten het grotendeels afweten. 
Daardoor is het eigenlijk wel een passend slot geworden. De jeugdige 
vissers zullen vast nog regelmatig hun lijntje uitwerpen, maar dan 
zonder een jaarlijks wedstrijdelement.

Koos van de Belt

Sinds 1 juli wonen Gertjan Bouwkamp en Lotte 
Schiphuis aan het Hendrik Ridderplein 3 in The
singe. Het huisje aan het Hendrik Ridderplein is 
al heel oud. Het stamt uit 1853 en is pas hele
maal gerenoveerd. Gertjan vertelt dat zijn zus 
vroeg of hij en Lotte dit huis niet wilden huren. 
De schoonvader van zijn zus heeft het huis 
geërfd van zijn ouders. ‘De familie wil het dan 
ook aanhouden en niet verkopen. Het huis is 
echt de trots van de familie, hun pronkstukje.’ 
Gertjan en Lotte zijn blij met het huis. Het is 
klein, knus en helemaal klaar. Binnenkort komen 
er nieuwe ramen in.
Gertjan is 24 jaar en geboren en getogen in 
Bedum. Lotte is 20 jaar en komt uit Sappemeer. 
‘Bedum en Sappemeer zijn veel groter dan The
singe. Wij hadden niet verwacht dat de sfeer van 
vroeger, dat iedereen elkaar kent, nog zou 
bestaan’, vertelt Lotte. Gertjan vult aan dat men
sen die langslopen je zomaar aanspreken en 
een praatje maken. Dat vinden ze leuk en ken
den ze niet in Bedum of Sappemeer. De dorps
barbecue in het centrum van het dorp vonden ze 
ook hartstikke gezellig. 
Gertjan heeft eerder in de metaal gewerkt, maar 
doet nu heel verschillende werkzaamheden 
voor een detacheringsbureau. Hij heeft klussen 
in de bouw, de elektra, bekabeling. Een manusje
van alles. ‘Ik vind al die verschillende klussen 
juist leuk. De ene keer werk ik bij een zorginstel
ling, de andere keer bij de politie of bij de over
heid. Ik ben iemand die van alles wil weten en 
leren.’ En wat er thuis ook maar stuk gaat, Gert
jan probeert het eerst zelf te repareren. De auto, 

Nieuwe bewoners in Thesinge
een scooter, Gertjan klust er graag aan en ook 
Lotte leert het al een beetje. Lotte is in het laat
ste jaar van een verpleegopleiding. Ze loopt 
stage in een revalidatiecentrum in Delfzijl en 
werkt daarnaast in Veendam op een afdeling 
voor ouderen met dementie. Pittig, maar ook 
heel dankbaar werk. Naast het drukke werk en 
de opleiding willen ze een beetje genieten van 
het leven.

‘Wij zouden hier niet zomaar meer weg willen’, 
zegt Lotte. ‘Dit is echt ons plekje.’ Misschien wil
len ze ooit een huis kopen in Thesinge. 
Voorlopig blijven ze in dit fijne huis wonen. ‘En 
soms’, vertelt Gertjan, ‘als we ’s avonds nog 
even buiten zitten horen we alleen onszelf 
 praten. Zo stil is het.’

Irene Plaatsman

Gertjan en Lotte zijn heel blij met hun huisje. En als ze buiten zitten, gaat regelmatig de 
buitenkachel aan. (foto Koos van de Belt)
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VAATSTRA

 

 

Met het oog op het Wad II, zo heette de expositie van de WaddenKunst
Kring die vrijdag 2 september geopend werd door Henk Nijboer in de 
Kloosterkerk in Thesinge. 
De WaddenKunstKring bestaat dit jaar 25 jaar en de kunstenaars vragen 
met hun kunstwerken aandacht voor de bescherming van het Wadden
gebied als Werelderfgoed. 
Henk Nijboer is geboren en getogen in Ten Boer en is momenteel 
Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hij bracht in zijn openingswoorden 
natuur en cultuur met elkaar in verband. En vertelde dat hij tijdens een 
wadlooptocht deze zomer opnieuw onder de indruk was van de 
schoonheid van het Waddengebied. 

Voor wie de expositie in deze september maand gemist heeft: aan het 
eind van dit jaar is deze nog te zien in het klooster van Ter Apel.

Irene Plaatsman

Met het oog op het Wad II

Henk Nijboer ontvangt als dank voor het openen van de tentoonstelling 
een cadeautje van Theo de Wit, voorzitter van de WaddenKunstKring 
(foto Pluc Plaatsman)

Genoeglijke gesprekken tijdens de handel bij de Garage Sale in Garmerwolde (foto Patrizia Meijer)
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Jaren geleden konden we in onder andere 
dorpshuis Trefpunt genieten van de stukken 
die Just Vink schreef voor Theater te Water. 
Dat waren altijd mooie voorstellingen.
Nu het 350 jaar geleden is dat Bommen 
Berend de stad Groningen belegerde, heeft 
Just Vink de pen weer ter hand genomen en 
een stuk geschreven onder de naam ‘Staait n 
bisschop veur Stad’, een stuk over de voor ons 
zo bekende Bommen Berend. 
De voorstelling is in het Gronings en wordt 
gevuld met verschillende verhalen van diverse 
mensen tijdens het beleg van Groningen. 
Een heerlijke, luchtige en muzikale voorstelling 
en toneelgroep Waark komt op vrijdagavond  

Waark speelt in Thesinge
18 november aanstaande met dit stuk naar 
Thesinge.
Het wordt tijd om je kaarten te bestellen want 
het kan wel eens hard gaan. 
Voor meer informatie over de voorstelling kun 
je kijken op www.thesinge.com/cultuur. 
De voorstelling in dorpshuis Trefpunt begint om 
20.00 uur en de entree bedraagt € 12,50. 
Kaarten kun je bestellen door een mail te 
sturen naar kaartjes@dorpshuisthesinge.com 
of te bellen met Pluc Plaatsman 06 14 948 438. 
Deze avond mag je niet missen.

Pluc Plaatsman

Op zondagmiddag 30 oktober vindt voor de negentiende keer het muziek
festival Meziek mit Bus plaats. Een uniek festival op drie locaties in 
 Ruischerbrug, Zuidwolde en Thesinge, met drie bands en een stel ouder
wetse bussen die de bezoekers van de ene naar de andere locatie 
brengen.
In Café Moeke Vaatstra in Zuidwolde treden Jeffrey Halford & the Healers 
op: een trio met een geweldig repertoire en een al even indrukwekkende 
livereputatie. Ze maken al twintig jaar ‘rock ‘n’ roll country soul with a 
 different shade of blue’, zoals veteraan Halford het zelf uitdrukt. Ruig én 
rustig maar altijd tjokvol bevlogenheid en inzet. Op 23 september ver
schijnt de langverwachte, achtste studioplaat Soul Crusade.
In het dorpshuis Ruischerbrug speelt Boaz Roelevink met z’n band. Hoe
wel Boaz, zoals z’n officiële artiestennaam luidt, al sinds 2015 muziek 
maakt en hij in 2020 de finale haalde van de talentenshow We Want More, 

Meziek mit Bus 2022
verscheen pas deze maand z’n debuutplaat Keep It Simple. Een heerlijk 
album met soulvolle americana: een mix van country, blues en soul.  
Nummers die live met extra pit en swing geserveerd worden.
In Trefpunt Thesinge geeft What the Frnk acte de présence, de band rond 
zanger/gitarist Frank Schurgers. De muziek is een mix van eigentijdse 
blues met invloeden van funk en rock. Lekkere grooves, messcherpe 
gitaarriffs en funky solo’s op Rhodes en Hammond geven de band een 
herkenbare, eigen sound. Sinds dit seizoen treedt de band op met The 
Longhorns, een blazerssectie van formaat die de band nèt even wat 
extra’s geeft.
Vanaf 1 oktober op meziekmitbus.com: informatie over de kaartverkoop, 
de bands, de aanvangstijden en het busschema (met bijbehorende 
opstapplaatsen voor de bustour). 

Ton Ensing

Tijdens het monumentenweekend was er veel 
belangstellend publiek in de fraaie expositieruimte 
van Galerie B4 in Thesinge. Daar exposeert, nog tot 
en met zondag 9 oktober, Stichting KAT (Kunst en 
Ambacht Ten Boer). 
De opening vond plaats op zaterdag 10 september 
met muzikale medewerking van TheSingers. 
(Kijk voor openingstijden op: www.stichtingkat.nl)

(foto’s Koos van de Belt)

Expositie Stichting KAT
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stem mooie, breekbare liedjes bracht. Daarna 
wat meer geraas van de viermansband Beans 
‘n’ Bacon, met op drums G&Tredactielid Harjo 
de Poel. Dit optreden in Trefpunt was hun eerste 
publiekelijke optreden. Dat ging hen best goed 
af en het publiek kon de benen niet rustig hou
den. De rockcovers deden het goed bij de 
‘Gaarmwolders en Taisners’.
De hoofdact was Rommy Gabay. Rommy heeft 
een mooie souljazz stem die goed uitkomt in 
haar liederen die ze zelf schrijft. Met de bewe
gingen op het podium plus een zeer goed 
spelen de viermansband (met Bas Duursema uit 
Garmerwolde op toetsen) die goed met het 
publiek wist om te gaan. Na het geroep ‘We want 
more’ werd het publiek met een toegift beloond. 
Voor alle drie optredens applaus. 
Op 26 november volgt er weer een sessie, dan 
in Dorpshuis de Leeuw in Garmerwolde.  

Sieb Klaas Iwema

Jarenlang had de fraaie grote spar bij de 
familie Van Zanten aan de Molenweg voor een 
imposante kerstboom kunnen doorgaan. 
Maar recent is er fors de kettingzaag ingezet. 
Desondanks blijft hij imposant. 
(foto Koos van de Belt) 

Dorphuissessies in Trefpunt

 Het publiek geniet volop van Rommy Gabay 
en haar viermansband 
(foto’s Sieb Klaas Iwema)

Vanwege een oproep om appels te komen rapen toog uw verslaggever naar de boerderij van 
Bryan en Jop aan de Lageweg. De belangstelling was niet overweldigend te noemen … 
(foto Jan Ceulen)

Op zaterdagavond 17 september was er in Tref
punt in Thesinge weer een Dorpshuissessie. 
Zoals gebruikelijk speelden er drie acts, met 
veel plaatselijke inbreng.  
De aftrap was voor Bruno Storm, een singer
songwriter uit Stad die met alleen zijn gitaar en 

 Harjo op drums 
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Colofon

Agenda

Foto van de maand

Contactpersoon redactie 
Garmerwolde
Hillie RamakerTepper 050 541 5335
Thesinge
Metha Nijkamp 050 302 3217
Fotograaf 
Garmerwolde
Patrizia Meijer 06 30 754 216
Thesinge
Koos van de Belt 06 12 101 378
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: € 13,50 per jaar 
(via automatische incasso) 
Postabonnees: basistarief + porto
Prijs losse krant: € 1,50
Bezorgklachten
bezorgen@gentexpress.nl
of bel met de redactie
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Het is voorbij die mooie zomer 
(foto Menko Oosterhuis)

Elke dinsdag
  Garmerwolde, Dorpshuis de 

Leeuw; 10.00 uur: Volksdans
groep Klank en Beweging

  Garmerwolde, 20.00 tot 22.00 uur:
  Open breigroep De  Geitenbreiers. 

Info: 06 54 722 548 (Hieke).
Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.00 tot 11.30 
uur: Inloopochtend Noaberstee

Woensdag 5 oktober
Garmerwolde, jeudeboulesbaan; 
14.00 uur: jeu de boules (bij goed 
weer). 
Info Pia Pops, tel. 050 541 65 87.
Vrijdag 7 oktober
  Garmerwolde, Dorpshuis de 

Leeuw; vanaf 17.30 uur: 
Dorpsborrel

  Thesinge, Trefpunt; vanaf 17.00 
uur: Dorpsborrel

Zaterdag 8 oktober
  Garmerwolde, in en rond de 

kerk; 15.00 uur en 20.00 uur: 
theatervoorstelling Veur Aaltied 
(zie artikel)

  Thesinge, vanaf 9.00 uur; 
ophalen oud papier t.b.v Trefpunt

Zondag 9 oktober
Garmerwolde, in en rond de kerk; 
15.00 uur: theatervoorstelling Veur 
Aaltied (zie artikel)

Dinsdag 11 oktober
Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; 20.00 uur: kaartclub  
‘De Soos’
Donderdag 13 oktober
Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; 14.30 uur: Garmerstee, 
met Verhalencafé ‘Voetpaden vol 
Verhalen’. Iedereen is welkom, 
entree gratis. (zie artikel)
Woensdag 19 oktober
Garmerwolde, jeudeboulesbaan; 
14.00 uur: jeu de boules (bij goed 
weer).  
Info Pia Pops, tel. 050 541 65 87.
Vrijdag 21 oktober
  Ten Boer, Boltweg 1; tussen 

13.00 en 16.00 uur: inleveren 
snoeiafval en takken

  Thesinge, Trefpunt; 19.30 uur: 
kaartclub De Eendracht 
(gewijzigde datum)

Zaterdag 22 oktober
Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; vanaf 9.00 uur: klusdag. 
Info: Simone 06 138 60 540
Zondag 23 oktober
Thesinge, IJsbaan; vanaf 14.30 tot 
ca. 16.00 uur: vliegeren voor jong 
en oud
Maandag 24 oktober
Inleveren klein chemisch afval 
  Garmerwolde, tegenover 

Koningsheert; 8.30 tot 9.30 uur

  Thesinge, Hendrik Ridderplein; 
9.45 tot 10.45 uur

Donderdag 27 oktober
Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; 10.00 uur: Koffiemorgen
Vrijdag 28 oktober
  Garmerwolde, vanaf 18.00 uur: 

Ophalen oud papier
  Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur: 

Theatergroep Het Hek met 
Goudmerels (zie artikel)  

Zondag 30 oktober
Thesinge, Zuidwolde en Ruischer
brug; van 13.00 tot 18.00 uur: 
Meziek mit Bus (zie artikel) 
Zaterdag 12 november 
Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; 20.00 uur: Pubquiz
Vrijdag 18 november
Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur: 
‘Staait n bisschop veur Stad’ door 
toneelgroep Waark (zie artikel) 

Rectificatie
Helaas is er in de augustuskrant, 
in het artikel over verhalen
verteller Kalk, een onjuist jaartal 
vermeld. 
Het echtpaar Kalk trouwde in het 
jaar 1964 en niet in 1965. 
Welis waar maar een jaartje 
verschil, maar we streven ernaar 
om in deze krant correcte 
informatie te vermelden. 
Dus bij deze.

De redactie

Wist-u-dat …
…  er op een mooie nazomerochtend in september een verdwaalde(?) 

auto met een Brits nummerbord aan de Lageweg in de berm stond en 
de bestuurder en zijn vrouw naast de auto stonden te genieten van 
het uitzicht over de weilanden naar Thesinge? 

…  dit een regelmatige bezoeker van het Thesinger Biofilmcongres bleek 
te zijn, die op de terugreis van Zweden naar Nottingham een omweg 
over Thesinge maakte om zijn vrouw het kleine dorpje te laten zien 
waar hij al zoveel jaren gastvrij is ontvangen op een uniek congres?


