de kerk laat de contouren zien van de oorspronkelijke grote
kruiskerk: 42 m lang en 23 m breed. Vijf maal zo groot als
de huidige kerk, in dit kleine dorp Thesinge. Stel je dat eens
voor...

Smederijmuseum
Het leven en werken in de vroegere dorpssmedrij trekt aan je
voorbij in dit kleine museum. Het vuur brandt in de smidse.
Er is nog een oude, originele in werking zijnde veerhamer te
zien.
Adres: Kapelstraat 16, Thesinge
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van 11.00 tot 16.00 uur
Toegang gratis

Adres: Kapelstraat 2, Thesinge
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Zaterdag 8 september

Agrishop

Neem een kijkje in de pekelbaden van de voormalige melk-

salades, ijs, fruit

fabriek, waar melk uit Garmerwolde en Thesinge werd ver-

Adres: Dorpsweg 1 Garmerwolde

werkt tot boter en kaas. Ontdek hoe je zelf boter en yoghurt
kunt maken. Proef van lekkere, authentieke pudding.
Adres: Dorpsweg 41a Garmerwolde
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koffie/thee/limonade
puddingproeverij
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Adres: Dorpsweg 41a Garmerwolde

Kerk en toren

Groningen

Bewonder de onlangs gerestaureerde gewelfschilderingn
van deze romano-gotiche kerk uit de 13de eeuw. Ontdek de
smalle trap naar de gewelven. Ook mooi: de preekstoel, het
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herengestoelte van de familie Julsingh en het eeuwenoude

koffie/thee/limonade

kerkhof.

Adres: Kerkstraat 5, Thesinge

Adres: Dorpsweg 69, Garmerwolde
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Bij voldoende wind draait de molen. De eerste molen werd
hier in 1829 gebouwd om het waterpeil in de Lange Boven-

langs boerderijen en monumenten ten

rijgsterpolder te beheersen. De huidige molen is in 1988
grondig gerestaureerd.

noordoosten van de stad Groningen. U

Adres: te bereiken via het betonpad bij Lageweg 22a, Garmerwolde
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kunt een kijkje nemen bij producenten
van voedsel en beheerders van natuur

Kloosterkerk
Het huidige kerkgebouw is een schamel overblijfsel van wat
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eens een zeer imposant gebouw was. Een plattegrond in
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