
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...

Adres: Kapelstraat 2, Thesinge

14 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

Even uitblazen

Op de volgende punten kun je even uitblazen:

15 Agrishop

salades, ijs, fruit

Adres: Dorpsweg 1 Garmerwolde 

16 Melkfabriek Garmerwolde

 koffie/thee/limonade

 puddingproeverij

Adres: Dorpsweg 41a Garmerwolde 

17 Trefpunt

 koffie/thee/limonade

Adres: Kerkstraat 5, Thesinge 

Groningen

Ten Boer

Zaterdag 8 september

van 11.00 tot 16.00 uur

T o e g a n g  g r a t i s

Pronte Pracht is een ontdekkingstocht 

langs boerderijen en monumenten ten 

noordoosten van de stad Groningen. U 

kunt een kijkje nemen bij producenten 

van voedsel en beheerders van natuur 

en monumenten. Bij boerderijen en his-

torische panden staan de deuren voor u 

open.

De deelnemers zijn herkenbaar aan een vlag

Pronte Pracht 2018
Ontdek de gouden rand van de stad

Colofon

Pronte Pracht is een jaarlijks terugkerende activiteit van de agrarische 

natuurvereniging Ons Belang en de Historische Commissie Garmerwol-

de. Het is een ontdekkingstocht langs natuur en cultuurhistorie, voor 

jong en oud. Dit jaar voor de zevende maal.

www.vanonsbelang.nl | www.garmerwolde.nl | www.thesinge.com

Smederijmuseum

Kerk Garmerwolde

Uitgave: VAN Ons Belang, Historische Commissie Garmerwolde

Fotografie: Henk Tuinema

Opmaak: CorfuDesign

Oplage: 5000 exemplaren

september 2018

Cultuurhistorie

10 Melkfabriek Garmerwolde

Neem een kijkje in de pekelbaden van de voormalige melk-

fabriek, waar melk uit Garmerwolde en Thesinge werd ver-

werkt tot boter en kaas. Ontdek hoe je zelf boter en yoghurt 

kunt maken. Proef van lekkere, authentieke pudding.

Adres: Dorpsweg 41a Garmerwolde

11 Kerk en toren

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 

herengestoelte van de familie Julsingh en het eeuwenoude 

kerkhof.

Adres: Dorpsweg 69, Garmerwolde

12 Langelandster poldermolen

Bij voldoende wind draait de molen. De eerste molen werd 

hier in 1829 gebouwd om het waterpeil in de Lange Boven-

rijgsterpolder te beheersen. De huidige molen is in 1988 

grondig gerestaureerd.

Adres: te bereiken via het betonpad bij Lageweg 22a, Gar-

merwolde

13 Kloosterkerk

Het huidige kerkgebouw is een schamel overblijfsel van wat 

eens een zeer imposant gebouw was. Een plattegrond in 



Natuur

1 Hoveniersbedrijf Jan van der Woude

 Realisatie van tuinwensen: onderhoud, aanleg, ontwerp. Ook 

met grote(re) werken kan de hovenier uit de voeten, zoals 

grond- en timmerwerken. Vijvers, vlonders of sierbestrating 

kunnen uw tuin net dat beetje extra geven. 

Adres: Lageweg 12, Garmerwolde

2 Loonbedrijf Groothoff

 Veel werk dat op de boerderij moet gebeuren, doet het loon-

bedrijf voor de boer. Bijvoorbeeld sloten schonen, grasmaai-

en, balen persen en combinen. De machines hiervoor zijn 

reusachtig groot. Ga er maar eens naast staan! Of neem een 

kijkje in de cabine.

Adres: Lageweg 22, Garmerwolde

3 Schuur van Hofstede

 Luister naar een boeiend verhaal over wat er in onze omge-

ving zoal rondvliegt, groeit en leeft. Presentatie om 12.30 uur 

en 14.30 uur.

Adres: Lageweg 15, Garmerwolde

4 Wat leeft er in de sloot

 Een sloot zit vol met leven. Ga zelf op ontdekkingstocht. 

Pak een schepnet en zoek het met behulp van een ‘zoek-

kaart’eens uit.

Adres: Lageweg tegenover de schuur van Hofstede

5 Boerderij Van Beesten

 Met een melkrobot bepalen koeien zelf wanneer ze gemol-

ken willen worden, terwijl hun stal volautomatisch wordt 

gereinigd.

Adres: Thesingerweg 15, Thesinge

6 Boerderij ‘Tackenborgh’

 Melkveebedrijf met zo’n 85 koeien waar kinderen nog op ou-

derwetse wijze naar hartenlust kunnen spelen in het hooi.

Adres: Bovenrijgerweg 10, Thesinge

7 Imkerij Groningen

 Imker Sjef van Esch heeft tientallen bijenvolken voor het 

winnen van honing. Hij houdt zich ook bezig met ko- 

ninginnenteelt en veredeling. Bekijk met eigen ogen eens 

een honingraat en proef van echte natuurlijke honing.

Adres: Bovenrijgerweg 21, Thesinge

8 Metaalatelier Herbert Koekkoek

 Een oude, historische boerderij waar het nog prettig toeven 

is voor typische (boeren)erfvogels.

Adres: Bovenrijgerweg 19, Thesinge 

9 Boerderij ‘Langeland’

 Melkveebedrijf met ruim 100 koeien die zowel binnen als 

buiten lopen. Moderne bedrijfsvoering met onder andere 

twee melkrobots. Naast weidegang voor het vee is er tevens 

aandacht voor bescherming van weidevogels. Op het bedrijf 

is nog een deel van de oude Bovenrijgerweg intact.

Adres: Bovenrijgerweg 13, Thesinge

Boerderij ‘Tackenborg’

Kloosterkerk Thesinge
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