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Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

36e jaargang    juli 2010

Yuko? Nee, Ippon!
Hanna (12) en Joris (10) Boes, leerlingen van OBS Garmerwolde, hebben al vier jaar een sportieve hobby: judo. Ze zijn lid van de
sportvereniging Judo Groningen, en trainen op de locatie Ulgersmaborg. Ze trainen driemaal in de week 1 tot 1,5 uur per keer;
daarnaast hebben ze op zaterdag meestal een toernooi ergens in het noorden van Nederland of, zoals binnenkort, in Duitsland.

De judokaoutfit bestaat uit een
broek en een jas (kimono), en een
band om de jas mee vast te kno-
pen. Een wedstrijdpak is vaak
zwaarder en stugger dan een pak
voor de training, omdat een zwa-
re, stugge jas voor de tegenstan-
der moeilijk is vast te pakken. En
als je tegenstander geen goede
“pakking” kan maken, kan hij/zij je
ook niet goed werpen. Voor de
training hebben Hanna en Joris
een lichter pak. Deze past ook wat
makkelijker in de wasmachine.

Banden en slippen
De kleur van de band geeft aan
hoever een judoka gevorderd is.
Je begint met een witte band. Twee
keer per jaar worden er examens
afgenomen en mag elke judoka
laten zien wat hij/zij in de afgelo-
pen periode heeft geleerd. Een
goed afgelegd examen wordt be-
loond met een hogere band of
een gekleurde slip op je band. De
volgorde van de banden en slip-
pen is wit / geel / oranje / groen /
blauw / bruin / zwart. Op een witte
band kun je alle kleuren slip krij-
gen; op een gele band alle kleu-
ren vanaf oranje etc. Op dit mo-
ment heeft Hanna de groene band
met bruine slip en Joris de blauwe
band. Vanaf het moment dat je de
groene band hebt gehaald, is het
niet meer vanzelfsprekend dat je
elk examen mee mag doen. Zo
mag Hanna begin juli wel examen
doen en Joris niet.

Toernooien
Op een toernooi worden de judo-
ka’s ingedeeld in een poule naar
leeftijd en gewicht. De verschillen-

de leeftijdsklassen, -10 / -12 / -15
/ -17 / -20 en senioren kennen
allemaal verschillende gewichts-
klassen. Jongens judoën wedstrij-
den tegen jongens, meisjes tegen
meisjes. Een toernooi begint voor
elke judoka met de weging. Op
een toernooi speel je meerdere
wedstrijden, afhankelijk van hoe-
veel judoka’s er in een poule zijn
ingedeeld. Een wedstrijd speelt
zich af op een mat van circa 6 bij
6 meter en duurt, afhankelijk van
de leeftijdsgroep 2, 3 of 4 minuten
(de seniorenwedstrijden duren 5
minuten). Er zijn drie scheidsrech-

ters: twee zitten op een hoek van
de wedstrijdmat schuin tegenover
elkaar en geven aan wanneer de
judoka’s bijvoorbeeld buiten de
lijnen van de mat zijn. En één staat
op de mat. Het is bij deze weer-
baarheidsport de bedoeling je te-
genstander uit te schakelen zon-
der deze te verwonden. De door
de scheidsrechter toegekende
punten worden op een scorebord
bijgehouden. De hoogste score is
ippon, 10 punten, hierbij valt de
tegenstander hard op zijn of haar
rug, de wedstrijd is dan gelijk af-
gelopen. De overige scores zijn:

waza-ari, 7 punten, hierbij valt de
tegenstander half op de rug en
yuko, 5 punten, hierbij valt de te-
genstander op de zij. De scheids-
rechter kan ook shido’s (straffen)
geven, bijvoorbeeld voor het ge-
bruiken van een bepaalde tech-
niek die in jouw leeftijdsklasse nog
niet gebruikt mag worden. Of voor
te defensief judo. Als een judoka
twee shido’s in een wedstrijd heeft
gekregen, krijgt de tegenstander
een yuko. De strijdende judoka’s
dragen tijdens de wedstrijd een
extra band, rood of wit, zodat de
scheidsrechter ze uit elkaar kan

Hanna en Joris Boes; wie heeft wie in de houdgreep? (Foto: Sieb-Klaas Iwema)
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houden. Op latere leeftijd heeft de
ene judoka een blauw pak aan en
de andere een wit pak.

Kampioenschappen
Een keer per jaar worden er door
de Judobond Nederland in elk dis-
trict districtskampioenschappen
(DK) gehouden. Als je hierbij in de
-15 een prijs wint (1-4) mag je
door naar de Nederlandse kam-
pioenschappen (NK). Daar strij-
den dan de beste vier judoka’s uit
alle districten tegen elkaar. De -12
kent (helaas?) geen NK. Hanna
en Joris hebben op 5 juni 2010
voor de tweede keer meegedaan
aan de NNK (Noord-Nederlandse
kampioenschappen, de DK van
het Noorden). Hanna werd vijfde,
Joris wist zijn titel van 2009 goed
te verdedigen en werd eerste.

Judopaspoort en -prijzen
De resultaten van de wedstrijden
en de examens worden voor elke
judoka bijgehouden in een door
de judobond uitgegeven judopas-
poort. Je zou echter ook een kijkje
kunnen nemen in de prijzenkas-
ten van Hanna en Joris: ze heb-
ben al heel wat bekers en medail-
les bij elkaar geworpen. (Ze kun-
nen je waarschijnlijk zelfs vertel-
len hoeveel prijzen ze in die vier
jaar exact bij elkaar gejudood heb-
ben…) Wie weet is Hanna wel een
jonge Deborah Gravenstijn en Jo-
ris een jonge Henk Grol? Aan de
tijd en de kilometers die men er
aan besteedt zal het in ieder geval
niet liggen. We wensen beide ju-
doka’s nog heel veel judosucces
voor de toekomst. Op naar het
NK, de WK of de Olympische Spe-
len!

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

De dood heeft het laatste woord
en toch zwijgt ze als het graf
Uit de notulen van de Begrafenisvereniging Thesinge ( deel 1)

De voorzitter spreekt op woensdag 25 januari 1939, ten huize van J. de Waaij, er zijn leedwezen over
uit dat niet meer leden aanwezig zijn. De reden: velen zijn vanwege een vergadering van de A.R.
kiesvereniging verhinderd. (A.R.P. = Anti Revolutionaire Partij nu in het CDA). Had dat te maken met
de naderende oorlog? Het valt ons op dat er steeds wordt gesproken over ten huize van… Terwijl
De Waaij en Schipper cafés waren. Op bovenstaande datum was het voorlopig de laatste vergade-
ring bij De Waaij. Pas in 1950 wordt hier weer vergaderd.

Buswachthuisje
Op woensdag 24 januari 1940, ten
huize van K. Schipper, wordt voor-
gesteld door het bestuur om 50
gulden uit de kas beschikbaar te
stellen voor een te stichten bus-
wachthuisje te Garmerwolde. De
secretaris, B. v.d. Molen, zegt in
zijn toelichting dat het hier een
uitgave betreft geheel buiten het
werk der vereniging om. Feitelijk
rustte, volgens hem, de verplich-
ting tot deze stichting geheel op de
D.A.M. Deze is hiertoe genegen en
stelt als eis dat, van de plusminus
1200 gulden stichtingskosten, 300
gulden komen voor rekening van
de buspassagiers. Daar ook vele
Thesingers van het wachthuisje
zullen profiteren, is ook van Thes-
inge een bijdrage gevraagd. Het
bestuur vindt deze vraag redelijk
en meent, dat een billijke, algeme-
ne bijdrage door Thesinge wordt
geleverd door 50 gulden uit de kas
te nemen. Indien de kas niet zo
ruim voorzien was, zou het voor-
stel niet gedaan zijn.
Echter, de heer T. Schutter had
ernstige bezwaren tegen deze uit-
gave. Door hem wordt opgemerkt,
dat het hier een uitgave betreft, die
niet in verband staat met de begra-
feniszaken. Om kort te gaan: het
bestuursvoorstel wordt met 18 te-
gen 15 stemmen aangenomen.

Betaalde wachttijd
Dan is dhr. A. Blink aan de beurt.
Het bedieningspersoneel heeft bij
een paar begrafenissen zeer lang
moeten wachten en stelt nu voor,
dat de dragers bij een begrafenis
met 2 paarden, 50 cent per per-
soon meer ontvangen en dan mag
de betrokken familie dit betalen.
Wat dat betreft is er weinig veran-
derd sinds de jaren ’40. Heden ten
dage mag de familie ook een extra
bijdrage leveren na een bepaalde
tijdslimiet.

Schoonbroeder en mejuffrouw
Het verslag van de vergadering

Het rouwkleed diende er voor dat er geen hemelwater in het graf liep.
(Foto: Myla Uitham)

Nadat het graf gedicht was diende het hekje (met haken) voor het
ophangen van de kransen. (Foto: Myla Uitham)

van maandag 29 december 1941
(staat niet bij waar) meldt: Dat er
een schrijven van den heer E. Ad-
dinga is, waarin hij inlichtingen ver-
zoekt omtrent de kosten van de
begrafenis van zijn schoonbroe-
der, de heer J.R. Groeneveld. Wat
een prachtige term ‘schoonbroe-
der’- tegenwoordig zeggen we zwa-
ger. Maar nog wel steeds schoon-
zuster. Van mejuffrouw (was dus
niet getrouwd) Mina Stuurwold is
het verzoek binnengekomen, om
ondanks haar vertrek (ze verhuis-
de naar Marum) lid te mogen blij-
ven van de vereniging.

Oorlogstijd
Enkele keren (3 jan. ’41, 14 dec.
’43, 4 jan. ’45) wordt er vergaderd
ten huize van P. Havinga. Dat ge-
beurde dan in de jachtwaaide (Ne-
derlands: gelagkamer), daar werd
dan ook een glas gedronken. Op
maandag 28 december 1942 wordt
in de vergadering gemeld dat de
evacués in de gelegenheid worden
gesteld om zich als lid aan te mel-
den. In januari 1945 (bij Havinga)
wordt vermeld dat er geen algeme-
ne vergadering (lees samenscho-
ling) mag worden gehouden, zodat
het bestuur zelfstandig op zal moe-
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ten treden. Ook wordt gemeld: Als
teken des tijds kan gelden, dat de
caféhouder niet anders kan ver-
strekken dan een kopje koffie.

Weer in vrijheid
Notulen op 25 januari ’46 ten huize
van K. Schipper. Aanwezig waren
18 leden. De voorzitter (H. v.d.
Veen) opent met een woord van
welkom en wijst op het verheugen-
de feit, dat er weer in vrijheid mag
worden vergaderd. Ook stelt men
bij de rondvraag voor, om door een
boete van 25 cent, het bezoek op
de vergadering te vergroten. Dit
gaat echter niet door. Op de verga-
dering van 4 februari ’47 komt een
reglementswijziging aan de orde.
Het bestuur stelt voor van artikel 3
te laten vervallen: ‘Familie tot en
met de tweedegraads en ‘Vreem-
den’ voor kostgangers in te vullen.
Je was verzekerd van een baan.
Maar was je zelf ook verzekerd?
Gezien de vrij hoge premie (12
januari ’48) die gevraagd wordt en
de minimale kans op een ongeluk,
wordt besloten niet tot verzekering
over te gaan. Later, oktober ‘55,
gebeurde dat natuurlijk wel.
In januari ’49 wordt medegedeeld
dat de dorpstoren weer voorzien is
van een luidklok. Dat betekent dat
de begrafenissen weer plaats heb-
ben onder het plechtig geluid van
de klok. De heer. K. Postma wordt
de geschikte persoon geacht om
de klok te bedienen. Hij luidde de
klok blijkbaar ook tijdens de zon-
dagse kerkdienst, zo maken we
op. Zijn beloning: 6 gulden per keer.

Jaren vijftig
Vrijdag 11 januari ’52 wordt ten
huize van J. de Waaij voorgesteld
om een achttal leden uit de oude
4e klasse, allen levend van ‘Drees’
en zeer weinig verdienende’, te
plaatsen in de klasse van 1,50 gul-
den. In 1954 zegt T. Ellérie dat de
vrijdagavond eigenlijk geen ge-
schikte avond voor vergaderen is,
daar dan ook de muziek repeteert.
Wanneer er vergaderd wordt op 28
november ’55 ten huize van J. de
Waaij, stelt men voor om voor het
bedieningspersoneel costumes
aan te schaffen. En tevens wordt
besloten om het aantal dragers
van 8 naar 6 terug te brengen. De
heer T. Dijkema brengt een klacht
naar voren van de dragers over het
lange wachten bij een der begrafe-
nissen. De voorzitter maant tot
enige soepelheid bij de dragers en
zegt toe te bevoegden plaatse te
proberen, deze dingen voor de toe-
komst te voorkomen. Ook tijdens
deze vergadering wordt besloten -
na vele jaren - de beloningen te

verhogen: dragers van 6,50 op
7,00 gulden, grafdelver van 15 op
17,50 gulden, lijkwagen blijft op 23
gulden, klokluider van 7,50 op 8
gulden en voorganger blijft 15 gul-
den.

Kleed en hekje
Op voorstel van H. Steenhuis (we
nemen aan de Harm, de grafdel-
ver) wordt overgegaan tot het aan-
schaffen van een kleed van 2 bij 3
m voor het afdekken van het graf
voor de begrafenis bij regen en
sneeuw. Diverse malen had on-
dergetekende (en velen met mij)
zich afgevraagd wat toch de func-
tie was van het hekje boven het
graf. En nadat het graf gedolven
was, kwamen aan dit hekje kran-
sen te hangen. De hekjes zijn ge-
moderniseerd, ze zijn nu van me-
taal, maar nog wel in het zwart.
Reinder van der Veen heeft hier
voor gezorgd. Zomaar plotsklaps -
op vrijdag 21 februari ’58 - komt in
de aanhef niet meer de zin voor:
‘ten huize van’, maar in café Dijke-
ma. Had dat te maken met het feit
dat er een nieuwe secretaris (A.
Luchtenberg) was? Misschien! Al-
hoewel het verslag - getuige het
prachtige handschrift - nog door B.
v.d. Molen was geschreven, maar
door A. Luchtenberg ondertekend.

Jacob van der Woude

Deel 2  in augustuskrant

Margriet in actie. (Foto: Arjen Holterman)

Margriet, onze nieuwe fotograaf
voor Garmerwolde
Vanaf juni ben ik officieel aan de slag gegaan als G & T
fotograaf voor Garmerwolde. In de afgelopen maanden heeft u
in de krant al regelmatig foto’s van mij aangetroffen, mis-
schien was u dat al opgevallen. Wanneer u een activiteit weet
die een foto verdient, geef dan even een seintje. Bel 5719225
of mail dehaan.margriet@hotmail.com.

Even een korte introductie
van mijzelf
Ik woon alweer ruim twee en een
half jaar, samen met mijn man
Thacor, dochter Tessa en zoon
Luc, aan de L. van de Veenstraat,
nummer 5 in Garmerwolde. Ik ben
7 april 1972 in Rotterdam geboren.

Toen ik drie jaar was verhuisden
we naar Leeuwarden, vanwege het
werk van mijn vader. Op mijn ne-
gentiende ben ik naar Groningen
verhuisd, waar ik aan de RUG de
studie Internationale Organisaties
heb gedaan. Tijdens mijn afstude-
ren kregen Thacor en ik een rela-
tie. We gingen vrij snel samenwo-
nen en in juni 2003 werd onze
dochter geboren en september
2005 onze zoon. Vorig jaar waren
we 12,5 jaar samen en zijn we
getrouwd in de kerk van Garmer-
wolde. Op het schoolplein hadden
we een superfeest met meer dan
100 vrienden en familieleden. Mo-
menteel werk ik als business con-
sultant bij de afdeling rijbewijzen
van de RDW. Een hele leuke baan,
die helaas per 1 september tenge-
volge van bezuinigingen ophoudt.
Wat betreft mijn affiniteit met foto-
graferen: dat heb ik altijd al heel
leuk gevonden. Toen ik vijftien
was, ben ik in mijn vrije uurtjes als
kamermeisje gaan werken (voor
4 gulden per uur) en na een jaar
had ik genoeg gespaard om een
Praktika mtl 5b te kunnen kopen.
Daar heb ik heel wat mee gefoto-
grafeerd. Nu heb ik sinds een half
jaar een digitale camera. Dat is
toch wel fantastisch. Het geeft de
mogelijkheid veel foto’s te maken
van een mooi object en het beste
resultaat te bewaren.

Groetjes van Margriet de Haan
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Trillingshinder Dorpsweg
Een paar weken geleden heeft de gemeente een zogenaamde
Bewonersavond georganiseerd om met alle betrokkenen te dis-
cussiëren over de trillingsoverlast die veroorzaakt wordt door het
verkeersplateau bij de OBS en door de ‘punaise’ op het kruispunt
Dorpsweg - L van der Veenstraat.

Als basis diende het rapport van
ingenieursbureau Cauberg-Huy-
gen. Dit bureau heeft vorig jaar
herfst metingen uitgevoerd en
concludeert in haar eindrapport
dat in een aantal huizen de trillin-
gen als hinder aangemerkt kun-
nen worden, maar dat de kans op
het ontstaan van schade aan de
huizen door deze trillingen aan-
vaardbaar klein is. Echter, op ba-
sis van hun eigen jarenlange waar-
nemingen constateren de bewo-
ners dat er wel degelijk schade
aan de huizen ontstaat en ze con-
cluderen derhalve dat deze me-
tingen niet representatief zijn. En
een paar jaar geleden heeft de
gemeente al eens meebetaald om
de schade aan een voorgevel te
herstellen. Dus de gemeente weet
ook wel beter. . . .

Vanuit de gemeente worden nu,
blijkt in dit overleg, drie opties voor-
gesteld: 1) niets doen; 2) de ver-
hogingen en de hellingen afvlak-
ken of 3) een goed alternatief van
de bewoners uitvoeren. Er wordt
meteen bij verteld dat de gemeen-
te momenteel krap bij kas zit en
dat een ‘duur’ alternatief van de
omwonenden dus weinig kans
maakt om ‘snel’ gerealiseerd te
worden. Na een uitgebreide dis-
cussie wordt besloten dat optie

twee (het afvlakken van de verho-
gingen en hellingen van de drem-
pel en de punaise) de voorkeur
van de aanwonenden heeft. Door-
slaggevend argument is het feit
dat er dan op korte termijn hoogst
waarschijnlijk minder hinder/scha-
de ondervonden zal gaan wor-
den.

De wens van de bewoners om
zowel het verkeersplateau als de
punaise te verwijderen en de straat
weer te asfalteren zodra zich een
gelegenheid voordoet om dat te-
gen geringe kosten te realiseren,
zal in het raadsvoorstel worden
opgenomen. Zo’n gelegenheid
zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat
het rioolstelsel aan de Dorpsweg
gerenoveerd zou moeten worden.
Verder zou de snelheid van de
passerende auto’s beperkt moe-
ten worden door bijvoorbeeld vi-
suele maatregelen.

Inmiddels, het is nu medio juli,
heeft de gemeente de werkzaam-
heden (optie twee) al uitgevoerd.
De klus was met een paar man in
een paar dagen klaar. Resultaat?
Uit een klein rondje langs de bu-
ren blijkt dat de overlast merkbaar
minder geworden is. Maar de tijd
moet leren of deze oplossing echt
afdoende werkt.

Henk Vliem

Fietstocht Thesinge
De jaarlijkse fietstocht zou gehouden worden op vrijdag 11 juni.
Helaas regende het zo erg, dat het uitgesteld werd naar donder-
dag 17 juni. Toen was het goed weer. Het waaide wel een beetje,
maar het was zonnig en droog.

Helaas lieten de fietsers ons in de
steek. Slechts tien deelnemers
deden er mee. Jammer. Roelf en
Roelie hadden weer een mooie
tocht uitgezet. Dit keer ging het
over Lutjewolde, Bedum, de Wol-
ddijk, Noordwolde naar Zuidwol-
de. In café Moeke Vaatstra was
de controle post. Hier kregen alle
deelnemers een consumptie aan-
geboden van Dorpsbelangen. De
tocht werd vervolgd over fietspa-
den door Beijum; over het Boer

Goensepad naar Thesinge terug,
waar in café Molenzicht nog ge-
zellig een poosje nagepraat werd.
We zullen maar aannemen dat er
door omstandigheden zo weinig
deelname was en dat we het vol-
gend jaar weer op meer mensen
mogen rekenen. Anders kan het
wel eens gebeurd zijn met onze
fietstocht; tenslotte moet het wel
een beetje lonend zijn.

Roelie Dijkema

Guus Tammens in actie bij de brandweer. (Foto: Menco van der Berg)

Snuffelen op Roefeldag
Zaterdag 26 juni werd de jaarlijkse Roefeldag in Ten Boer weer
beleefd. De Roefeldag heeft tot doel de schooljeugd van groep 4
t/m 8 op een leuke manier in contact te brengen met het bedrijfs-
leven, sportverenigingen, kunst en cultuur. De kinderen gaan in
groepjes van 5 met een begeleider op bezoek bij drie verschillen-
de organisaties/instellingen. De kinderen krijgen uitleg en gaan
waar mogelijk ook aan de slag.

Zo ook een groep kinderen uit
Thesinge. Als eerste werd de
brandweer bezocht. Daar werden
ze in een brandweerpak gehesen
en mochten ze door in  een kamer
met rook lopen,  met een ‘schaar’
een raamspijl van een auto door-
knippen en met de brandslang
sluiten. Vervolgens ging de groep
naar de bibliotheek. Hier mochten
ze een tentoonstelling inrichten

met het thema sport. Als laatste
ging de groep naar het Ten
Boersterbos waar ze werden op-
gewacht door de Koninklijke Land-
macht. Na wat informatie werd de
groep geschminkt en werd er een
sluipspel gespeeld. Op het markt-
plein van Ten Boer werd de dag
afgesloten met een oa. een ijsje.

Desiree Luiken

Zomerfeest!
Het zomerfeest van de Til stond dit jaar in het teken van het WK-voetbal.
Leerlingen en ouders kwamen op 23 juni om 17.00 uur in het oranje
naar het schoolplein. De leerlingen konden allerlei spelletjes doen die
in het teken stonden van het voetbal of van oranje; tafelvoetbal,
waterballonnen koppen, oranje-wortel happen, en nog veel meer.
Aansluitend was er een modeshow; de leerlingen toonden hun oranje
WK-creaties op de catwalk. Ella Krol en Marleen Ritsema hebben
gewonnen in de categorie “beste design”. (Foto: Henk Tammens)
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Sangria middag
Zomerse drankjes en een aangename temperatuur zorgen voor een
ontspannen sfeertje tijdens de dorpsborrel op 27 juni in Garmerwolde.
(Foto: Margriet de Haan)

Musical De Til
Donderdag 8 juli was de school musical van De Til. De kinderen
speelden de musical “De trein”. De foto is gemaakt tijdens een scene
waarin de familie Salaam in de trein naar Marseille stapt. Dit wordt de
aanleiding tot een reeks misverstanden en onthullingen, die gelukkig
allemaal goed aflopen. (Foto: Henk Busscher)
_______________________________________________________________________________________

Dagtocht ANBO Gemeente Ten Boer
De dagtocht van de ANBO, gehouden op 17 juni, vond onder
ideale weersomstandigheden plaats. De hele dag zon en niet te
warm. De laatste passagiers stapten om 9 uur in Garmerwolde in
de bus. Helaas was de bus niet helemaal vol.

De reis ging naar Westerbork,
waar in museumherberg ‘De Ar”
koffie (thee) werd gedronken met
een plak Drentse kruidkoek erbij.
Na de koffie vertelde de mevrouw
van de zaak ons het een en ander
over de gebruiksvoorwerpen die
vroeger in Drenthe gebruikt wer-
den. Zo vertelde ze ons dat er
vroeger veel grote gezinnen wa-
ren, twaalf kinderen was heel ge-
woon. Ze vroeg ons of we wel
wisten hoe dat kwam. De mannen
droegen vroeger lange schapen-
wollen onderbroeken en die krie-
belden heel erg. Vooral als ze op
het land werkten en nogal zweet-
ten. Door dat gekriebel raakten ze
opgewonden, met alle gevolgen
van dien. De vrouwen droegen in
die tijd een broek met alleen maar
pijpen en geen kruis er in. Toen ze
uitverteld was, kregen we de gele-
genheid om rond te kijken. Daar
stond heel wat o.a. het interieur
van een oud kruideniers winkeltje.
Ik heb nog even laten zien hoe je
een “tippuutje” dichtvouwt. Tegen
twaalven gingen we lopend naar
buurman Meursing, waar we in
restaurant “De Turfsteker” van een
driegangendiner genoten.

Tegen half twee zochten we de
bus weer op en ging het naar
Drouwen. In de “Oude Waag” werd
thee gedronken. Daarna reden
we met een gids aan boord door
de mooie omgeving. Het ging over
bospaden. De gids wees ons op

de vele hunebedden en grafheu-
vels. Er zijn in totaal in Drenthe
nog 54 hunebedden, waarvan 8 in
Drouwen. Drouwenerzand is ont-
staan doordat de mensen in het
verleden teveel bomen hebben
gekapt. Daardoor ontstonden er
zandverstuivingen. In de buurt van
Drouwen wordt veel gras ver-
bouwd. De graszoden worden
over de hele wereld verkocht. Ze
worden gebruikt als grasmat op
de voetbalvelden. Ze waren druk
aan het inzaaien toen wij daar
langs reden. Door de harde wind
stoof het vreselijk. De gids vertel-
de dat je aan het aantal stalraam-
pjes kon zien hoe rijk een boer
was. Op veel boerderijen zit een
pluimpje op het dak. Dat betekent
dat de man de baas in huis is. Dat
is goed en wel als dan maar wat
de vrouw zegt zal gebeuren.

Terug in Drouwen werd er nog
een consumptie genomen. Velen
namen een lekkere sorbet. Tegen
half vijf ging het huiswaarts. On-
derweg had de chauffeur ons nog
beet. Hij zei “daar wandelt een
koppel plattelandsvrouwen”. Toen
we keken bleek het een koppel
koeien te zijn. Een leuke zinspe-
ling. Om kwart over zes waren we
terug in Garmerwolde. En was er
aan een mooie, gezellige dag een
einde gekomen.

Roelie Dijkema

Bericht uit Yogyakarta van Rudy Bremer
Lieve mensen,
Daar was ie dan weer de G&T. Met een prachtfoto van Nellian
Dijkema op de voorkant en een stel mooie Thesinger meiden op
de achterkant. En ergens middenin nogal wat alarmerende
berichten over mij van Renee. Allemaal waar, en waaraan ik
inmiddels tientallen beterschapkaarten te danken heb. Ja, daar
ben ik heel blij mee! En dat terwijl ik mijn nieuwe liefje Noriko,
geboren en getogen in Japan, maar al tientallen jaren in
Indonesië woonachtig, de gebruikelijke sprookjes over Noord-
Nederland had verteld: stugge mensen koel... “Niks van waar!”,
zegt ze nu blij: “Hartelijk, warm, heel anders dan Japan..”  We
komen jullie hier nog allemaal voor bedanken hoor! Zodra het
kan.Tot dan dus maar.

Rudy en Noriko
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Veel geschiedenis in een jaar tijd
Het zal u niet zijn ontgaan: huiskamercafé t Jopje sluit na 15 jaar
zijn deuren voor publiek. In de zomer van 1994 betrokken wij het
huis en in het Monumentenweekend van 1995 waren we voor het
eerst geopend voor publiek.

Dat daarna nog vele gasten zou-
den volgen hadden we niet voor-
zien. t Jopje groeide uit tot een
redelijk bekende vergadergele-
genheid, er werden historische
akkoorden gesloten, harde noten
gekraakt, beleid uitgezet en ge-
lukkig ook veel gelachen; alles in
een gemoedelijke sfeer en de rust
van het dorp Thesinge, waarbij
ook vaak een bezoek gebracht
werd aan onze kerk, de smederij,
de molen. Maar ook vele families
(waaronder oud-Thesingers) hiel-
den er feestjes en reünies. Jaren-
lang waren we elke zaterdag open
als dorpscafé en vele dorpsgeno-
ten kookten er heerlijke diners;
dan werd er gegeten in t Jopje
onder het motto voor elkaar en
met elkaar.

Wat niet iedereen weet is dat er
jarenlang drie huiskamercafés be-
stonden in een straal van zo’n
twintig kilometer van elkaar. Ter-
wijl het huiskamercafé haast niet
meer bestond, toch wel een op-
merkelijk iets. En, naar nu, blijkt
sluiten deze cafés in een tijdsbe-
stek van één jaar alle drie hun
deuren. Vorig jaar al overleed ”
Appie” Harmke Tuitman van het
gelijknamige café in Fraamklap.
Afgelopen maand overleed Tinus

Hazekamp van het gelijknamige
(beter bekend als Tinus & Eke)
café in Westerwijtwerd. Beide ca-
fés lagen aan het water en de
caféhouder bediende ook de brug.
Ook t Jopje ligt aan het water,
maar ik heb nooit gehoord dat
Klaas of Jacoba (Jopje) ook het
klapke (klapbrug) bedienden.

De provincie Groningen lijkt dus in
korte tijd drie cultuurhistorische
(niet officieel erkende) monumen-
ten te verliezen. Gelukkig hebben
de nieuwe bewoners (burgemees-
ter van de Nadort en zijn echtge-
noot -red.-) van t Jopje wel dege-
lijk oog voor het bijzonder karak-
ter van het pand en draag ik het
met een gerust hart aan hen over.
Wellicht zullen zij in de toekomst
de deuren van t Jopje bij gelegen-
heid nog eens uitnodigend open-
zetten.

Op zaterdag 21 augustus a.s. is t
Jopje voor de laatste keer open
voor vaste gasten en bekenden
vanaf 16 uur.
Op zaterdag 4 september zullen
tussen 11-16 uur resterende spul-
len verkocht worden en is het dus
open huis.

Susan de Smidt

Groeten uit mijn wereld
Een mini muziektheatervoorstelling in een camper
Drie enthousiaste meiden van de Academie voor Popcultuur uit
Leeuwarden, Sanne Supèr, Berber de Vries en Nina Boegschoten,
maakten deze muzikale voorstelling. De meiden komen alle drie
uit een dorp; Sanne uit Witteveen in Drenthe, Berber uit Koudum
in Friesland en Nina uit Harkstede in Groningen. Ze rijden rond in
een camper, waarin ze ‘Groeten uit mijn wereld’ spelen.

Het stuk gaat over het verlaten,
achterblijven en terugkomen in je
geboortedorp. Ze laten zien wat
de nadelen en voordelen zijn van
een dorp en van een stad. Ze
zingen liedjes over hoe het is om
je thuisbasis te verlaten en de
wijde wereld in te trekken. De
meiden spelen de voorstelling van
24 t/m 28 augustus op het thea-
ter- & muziekfestival ‘Noorderzon’
in Groningen.

Op vrijdag 6 augustus spelen ze
de voorstelling in Thesinge! Tij-
den: 17.00 uur, 19.30 uur en 20.45
uur. De voorstelling duurt 40 mi-
nuten en per voorstelling kunnen
slechts 8 bezoekers aanwezig zijn.
Dus mis het niet en reserveer snel!
Mail uw reservering naar:
groetenuitmijnwereld@gmail.com
of bel naar 06 303 64 287.
Voor meer informatie:
www.groetenuitmijnwereld.nl.

Brug10
19 juni jl. was er een zomerfair in Brug 10. Deze winkel met diverse
cadeauartikelen (eigenaar Janet Jansen) is gevestigd aan de Gewei-
dehof 11 te Garmerwolde. Iedere vrijdag en de eerste zaterdag van de
maand geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur. (Foto: Margriet de Haan)
_________________________________________________________________________________

De vier kinderen van OBS Garmerwolde hadden op 8 juli de laatste
schooldag op de basisschool. V.l.n.r.: Van Links naar rechts: Lars de
Jonge - het Wessel Gansfortcollege, Wendy Joop - het Wessel Gans-
fortcollege, Hanna Boes - het Rölingcollege Belcampo en Joel Ubels -
het Wessel Gansfortcollege. (Foto: Margriet de Haan)

In Thesinge verlaten 11 kinderen de Til. V.l.n.r.: Lucas Meusel, Belcam-
po; Joost Bus - AOC Terra, (op de linkerpaal) Danny de Glee – AOC
Terra, Dylan Luders - Wessel Gansfort College, Willem Ritsema - Wessel
Gansfort College, Sanne Treijssenaar - Werkman College, Peter van der
Veen - Werkman College, Emma Tammens - Leon van Gelder, Amber
Wierenga - AOC Terra, Anniek Sewuster - Wessel Gansfort Collega en
(op de rechtpaal) Melle Busscher – Preadinius. (Foto: Myla Uitham)
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Les 4:
De metselbij
Een uiterst nuttig insect, dat
ook in onze streken steeds va-
ker voorkomt, is de Rosse Met-
selbi j. Ze doet geen vlieg
kwaad, en vervult nijver haar
taak: zich voortplanten en on-
dertussen alles bevruchten wat
bloeit in haar directe omgeving.

Metselbijen nestelen in allerlei
holtes: van gaten in dood hout tot
in lege slakkenhuizen. Zelfs in
sleutelgaten en tabakspijpen zijn
nestjes gevonden. Ook in stedelij-
ke gebieden weten ze zich prima
te redden. De rosse metselbij ziet
eruit als een minihommel: don-
kerbruin met een zwart achterlijf-
je. Ze wijkt op een aantal punten
af van de bekende – en inmiddels
bedreigde – honingbij. Zo maakt
ze geen honing, en vervoert het
stuifmeel niet aan haar achterpo-
ten maar aan speciale beharing
aan het onderlijf. Vandaar dat de
metselbij behoort tot de onder-
soort van de ‘buikverzamelaars’.

Maar hoezo ‘metsel’?
De metselbij leeft in groepen, maar
ieder vrouwtje bouwt en verzorgt
haar eigen nestje en zoekt het
liefst een smal gangetje voor haar
werkzaamheden. Ze kruipt daar
in, braakt nectar uit, veegt de stuif-
meelpollen van haar buik en legt
in dat hoopje voedsel een eitje.
Daarna ‘metselt’ ze met nage-
kauwd leem een wandje en begint
opnieuw, totdat er soms wel tien
broedcellen achter elkaar ont-
staan. Daarna metselt ze de toe-
gang tot het gangetje stevig dicht.
De eitjes komen uit, de larven eten
de mondvoorraad op, spinnen
zich in in een cocon en wachten
op de dingen die komen gaan. In
het vroege voorjaar worden de
muren gesloopt en vliegt de nieu-
we generatie metselbijen vrolijk
zoemend uit. Zoals gezegd, een
aardig, nuttig beestje. Dus niet
doodslaan of uitroken!

Fredje Bouma

Tijdens de slotdag op 19 juni werd er o.a. gestreden om de ouder-kind penaltybokaal. (Foto: Henk Tammens)

GEO sluit seizoen erg gezellig af
VV GEO heeft het voetbalseizoen op 18 en 19 juni met allerlei activiteiten afgesloten. Er was een
programma met voor elk wat wils. De organisatie verliep vlekkeloos.

Doordat de wind te sterk was, kon
de ballonvaart op vrijdag helaas
niet doorgaan, in augustus wordt
een nieuwe poging ondernomen.
Vrijdagavond was er tevens een
jeu de boules wedstrijd, gewon-
nen door de voorzitter van GEO,
Wim Benneker en zijn vrouw Anne.

Op zaterdagochtend was er een
ontbijt op de club, waaraan 50
mensen deelnamen. Daarna was
het actieve gedeelte voor de klein-
sten met een spellencircuit. Fan-
tastisch om al die fanatieke kop-
pies te zien. Voor de wat ouderen
en een van hun ouders was er de
strijd om de penalty –bokaal. Ge-

poogd moest worden om de
keepers Remco Been en Oscar
Heslinga van GEO 1 en gastkeeper
Leonard Nienhuis van FC Gronin-
gen én Jong Oranje (!) te passe-
ren. Na een verbeten strijd waren
de winnaars: Jordy en Hetty de
Blécourt, Robin en Gerard Se-
wüster en Folkert en Jaap van
Zanten.

Vervolgens werd met z’n allen in
en bomvolle gymzaal naar de wed-
strijd Nederland – Japan (2 – 0)
gekeken en  natuurlijk de overwin-
ning gevierd. In dit geval was het
een voordeel, dat het wat regen-
achtig was. De temperatuur in de

zaal bleef aangenaam. Om vier
uur begon het 7 x 7 toernooi. Win-
naars waren dit jaar de toppers van
VVC (Vrienden Van Cootje, moe-
der van een van de jongens).  De
prijs werd uitgereikt door BG’er
Theo Huizinga, teammanager van
de hoofdmacht van de FC.

Na alle festiviteiten bleef het ’s
avonds nog lang erg gezellig. Zo’n
80 mensen maakten er een waar-
dige afsluiting van het seizoen
van. Een seizoen, waarin het eer-
ste elftal van de club helaas is
gedegradeerd naar de 4e klasse.

Siebolt Dijkema.

Loopclinic Thaisner Dörpsrun
Op zaterdag 25 september wordt de 4e editie van de Thaisner DörpsRun gehouden. Ter voorberei-
ding wordt weer een loopclinic georganiseerd. Een loopclinic is een training voor (beginnende)
lopers en wordt gegeven door een door de atletiekunie gecertificeerde trainer.

Tijdens de clinic worden geen lan-
ge afstanden gelopen, maar wordt
met allerlei oefeningen de tech-
niek van het lopen aangeleerd of
verbeterd.
De clinic bestaat uit 6 vrijdagavon-
den van 17.30 tot 18.30 uur. Er
wordt gestart vanaf het Trefpunt.

De eerste keer is op 13 augustus.
De kosten voor de clinic bedragen

 15,-. Er is plaats voor maximaal
20 deelnemers.
Speciaal voor basisschoolleerlin-
gen wordt een kids-clinic georga-
niseerd. Deze bestaat uit 3 vrij-
dagmiddagen van 16:30 tot 17.15

uur. Er wordt gestart vanaf het
sportveld. De eerste keer is op 3
september. De kosten voor deze
clinic bedragen  6,-. Ook hier
geldt: vol is vol!
Opgeven voor de clinics kan bij
Stoffer Havinga (302 2102) of via
loopclinic@thesingerun.nl.
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Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Margriet de Haan 050-5719225
Fotograaf Thesinge:
Myla Uitham 050-3023483
Eind-redactie:
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26 - 050-5415335
9798 PE Garmerwolde
Desiree Luiken
Luddestraat 3 - 050-3023352
9797 PM Thesinge
Penningmeester:
Karel Drabe, Stadsweg 3
9798 TE Garmerwolde - 050-5411019
Rabobank Bedum-Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld  14,50 p.j.
Bij automatische incasso  11,55 p.j.
Postabonnees:
basistarief + portokosten
Prijs per krant  1,50
Hoofdartikel op internet:
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of G.N. Schutter-
laan 16: uiterlijk dinsdag
17 augustus vóór 18.00 uur.

Agenda
Vrijdag 6 augustus
Haven, Thesinge, 17.00 uur,
19.30 uur en 20.45 uur muziek-
theatervoorstelling ín camper, re-
serveren noodzakelijk

Vrijdag 13 augustus
Trefpunt Thesinge: 17.30 uur: start
loopclinic Thaisner DörpsRun.

Zaterdag 21 augustus
t Jopje voor de laatste keer open
voor vaste gasten en bekenden
vanaf 16.00 uur.

Foto van de maand
Na de overwinning van Nederland op Brazilië ben ik de straat op gegaan. Bij het Damsterdiep trof ik de
volgende feestgangers. V.l.n.r.: Jan Willem en Maartje van Geffen en Wim Moltmaker. Onder Maud
Onderstal. (Foto: Margriet de Haan)
__________________________________________________________________________________________________________________

Vrijdag 3 september
Sportveld Thesinge; 16.30 uur:
start kids-clinic.

Zaterdag 4 september
t Jopje : verkoop resterende spul-
len van 11.00 -16.00 uur.
__________________________________________

Wist-u-dat …
voor (hard)lopende Thesingers

een hardloop T-shirt gemaakt
wordt met een mooi logo van The-
singe?

Kerkdiensten
Protestantse gemeente
Garmerwolde/Thesinge
zondag 1 augustus
dienst om 9.30 uur in Ten Post
voorganger is mevr. Huizing-Pie-
tersma uit Veendam

zondag 8 augustus
dienst om 9.30 uur in Thesinge
voorganger is ds. Hoekstra uit
Emmen

zondag 15 augustus
Schildhoesdienst om 10 uur in
Steendam, watersportcentrum
”de Otter” Roegeweg

zondag 22 augustus
dienst om 9.30 uur in Thesinge
voorganger is dhr. Dijkstra uit
Gasselternijveenschemond

zondag 29 augustus
dienst om 9.30 uur in Ten Post
laatste gezamenlijke dienst, kof-
fie drinken na de dienst.
voorganger is ds. Spijker uit Gar-
relsweer.

Ploegenachtervolging
Team zwanen versus team eenden (Foto: Bertho Top)

het shirt 13 euro gaat kosten en
opgave (en evt. passen) mogelijk
is bij Menco van der Berg (302
3352)

bij voldoende belangstelling ook
kindermaten verkrijgbaar zijn?

het Ballon Fiësta Publiekseve-
nement dit jaar vanaf Meerstad
(Hoofdweg 143a nabij Harkstede)
wordt gehouden?

dit ballonfestijn op zaterdag 21
augustus van 17.30 - ca. 21.00
uur gratis toegankelijk is?


