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Gediplomeerd oppas-opa
Met de komst van koelkast, wasmachine, stofzuiger, en vooral dankzij de kant-en-klare maaltijden en de magnetron is de vrouw in
het huishouden overbodig geworden. Er rest nog slechts één vrouwenbastion te beslechten: de verzorging van de kinderen.

Nu ja, zo zou in de jaren 80 een
feministisch stukje kunnen begin-
nen, waarbij natuurlijk in boven-
staande wel even hier en daar
man en vrouw moet worden ver-
wisseld.
Hoe dan ook, sinds in veel geval-
len de partners beiden werken is
de oppas op de kinderen van tijd
tot tijd een probleem, met name
als de kids nog niet leerplichtig
zijn. Dit is onderkend in het vorige
kabinet, en het resultaat waren
gastouderbureaus, gastouders en
de mogelijkheid dat opa en oma
(tegen vergoeding) oppasten. Op
zich werkte de regeling goed, be-
halve dan dat die zo ongelooflijk
fraudegevoelig was. Zo herinner
ik me uit de krant een verhaal
waarbij een bureau wat vrouwen
belde om als bijverdienste op wat
kinderen te passen. Er werden
dan kinderen opgevoerd, het bu-
reau incasseerde de vergoeding,
en de vrouwen kregen ook wat. Er
kwam verder geen kind aan te pas;
die moesten nog geboren worden
of zo. Een ander verhaal was
opa&oma met veel kinderen, en
nog heel veel meer kleinkinderen.
Ze pasten 24 uur per dag op, 365
dagen per jaar. Dat tikt aan.
Goed, de hele regeling is dus op de
schop gegaan. Het komt erop neer
dat alleen gekwalificeerde bureaus
erkend worden die werken met
gekwalificeerde oppassers. Een
opa of oma is dat niet, tenzij deze
zich ook kwalificeren. Het maakt
dus voor de overheid niet uit of je
op de kleinkinderen past, of op die
van vreemden. Alleen bij kwalifica-
tie is een kinderopvangtoeslag
mogelijk. Het is nu hier dat Henk
Vliem (Garmerwolde) zich op deze
materie gestort heeft.

Hoe kwam je erachter welke de
eisen zijn voor kwalificatie?
“Mijn gastouderbureau, Koba
(Den Haag), waarschuwde me
ruim van te voren en stuurde de
nieuwe eisen toe. Verder zijn die
ook te vinden op de website van
de overheid (Binnenlandse za-
ken). En er is ook voorlichting van
het Implementatiebureau Kinder-
opvang 2010 (overheid). Dat bu-
reau heeft uitgebreide folders en
brochures, zowel voor de ouders,
de gastouders(=oppassers) als de
gastouderbureaus. Het komt erop
neer dat je als gastouder min-
stens MBO-2 niveau moet heb-
ben (of halen) in de Helpende
Zorg en Welzijn. Er zijn diploma’s
die direct kwalificeren (zoals bij-
voorbeeld de PABO), maar een

ingenieurstitel (de oude Ir) is dat
niet. We waren het erover eens
dat zo’n vooropleiding wel eens
handig is bij kwesties als Lego,
lekke tuutbekers of instortende
babywiegjes. Dus zodoende ben
ik de cursus gaan volgen.”

Hoeveel tijd vergt dat nu, wat zijn
de kosten, waren er veel aspiran-
ten, hoe was de m/v verhouding,
enzovoort?
“De cursus is deels via internet.
Via het gastouderbureau kom je
op internet-lesblokken. De toets is
ook via internet en natuurlijk geeft
het voldoening als er voldoende
gescoord wordt. Dat vergt onge-
veer zeven avonden. Daarnaast
zijn er nog twaalf avonden les in
een klas.” Henk heeft gekozen

voor de gastouderacademie in
Drachten, omdat deze al een tijd
actief is. Er zijn wel meer opleidin-
gen, o.a in de stad, maar die wa-
ren nog maar net (of nog niet)
begonnen met het geven van zo’n
opleiding. Het punt is dat de eisen
voor het diploma in de loop van
het jaar steeds veranderden, en
de inschatting van Henk was dat
een ‘ervaren’ instituut zich beter
kon aanpassen dan een opleiding
waar alles nog in oprichting was.
Ook omdat je de kwalificatie dit
jaar moest halen.
“Die klassikale lessen waren leuk,
en heel anders dan vroeger. De
opdrachten worden verdeeld over
groepjes. Je doet zelf één zo’n
opdracht voor het groepje, en de
overige opdrachten tik je over van

Henk Vliem; de gekwalificeerde oppas-opa. (Foto: Margriet de Haan)
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de anderen. Verder waren de ei-
sen aan het Nederlands verba-
zingwekkend hoog: minstens
HAVO, maar er zijn ontsnappings-
routes.
De kosten waren iets van  400,-
en de groep was ongeveer 30
personen. Waaronder één man.”

Dat is een vette 3%!! Bij de andere
groepen ook zo’n mega-score?
“Dat zou best kunnen, want op de
voorlichting waren iets van 120
personen, waaronder een paar
niet-vrouw.”

Jij en je vrouw Joke passen alleen
op de kleinkinderen, niet op die
van anderen. Wou Joke ook naar
de cursus of had die iets van: dat
is ongeveer zoiets als een cursus
“hoe doe ik een deur open?”
“Ja, Joke vond het onzin dat je je
nog eens moest kwalificeren als je
zelf al kinderen had opgevoed.
Maar ook zonder diploma kun je
natuurlijk altijd oppassen, alleen
is er dan geen vergoeding van
rijkswege.”

Is er nog controle op het aantal
kinderen waarop wordt gepast?
“Ja, er is controle. Je moet je
inschrijven bij een erkend gast-
ouderbureau en opgeven: de leef-
tijd, adressen en namen van de
kinderen, plus het aantal uren.
Aldus is die constructie van 24 uur

per dag voor 365 dagen per jaar
niet meer mogelijk.”

Je vertelde dat na diploma er nog
een GGD-controle komt (ik meen
door een vroegere dorpsbewoon-
ster, Geesje) of het verblijf wel
veilig genoeg is. Natuurlijk moe-
ten hal en woonkamer autoluw
zijn, met zebra-strepen in de hal
en stoplichten in de woonkamer.
Maar zijn er nog andere aanpas-
singen nodig?
“Ja, het is Geesje Santing. De
controle op opa’s en oma’s vond
ze ook wel erg ver gaan, maar ja,
het hoort erbij. Geesje krijgt ook
de namen en adressen van de
kinderen waar op gepast wordt.
En verder wordt gekeken naar
stopcontacten, traphekjes en of
de slaapplaatsen voor het grut in
orde zijn. Het gastouderbureau
controleert dit overigens ook alle-
maal.”

Kinderen zijn oh zo lief, maar goeie
hemel wat een onbenullen. Je
vertelde dat je ook een EHBO
cursus moest halen. De zaak is
dat kinderen met gemak de straat
oprennen, daar wat platter onder
een auto vandaan komen, om
vervolgens de hond aan de oren
te trekken. Die geeft een corrige-
rend knauwtje, waarna wat vin-
gers of een handje missen. Niet
veel wijzer geworden slepen ze

daarna de kat aan de staart door
het huis, die met kracht protes-
teert door haar/zijn 20 nagels in te
zetten. Hoever gaat die EHBO te-
genwoordig?
“Nou, het is de normale EHBO die
wel wat is toegespitst op kinderen.
Zo is er een bepaalde greep om
iemand te helpen die zich verslikt
heeft en geen adem meer kan
krijgen. Dat geeft bij kinderen gauw
gekneusde ribben, en kinderen
leg je daarom over de knie en klop
je op de rug. Bij baby’s moet mond-
op-mond beademing heel voor-
zichtig. En er is speciale aandacht
voor brandwonden.”

Een wat gerelateerd probleem zijn
de verrassende eetgewoontes
van kinderen.
Het broodje gaat er met moeite in,
maar eenmaal in de tuin zuigen ze
tevreden op wat naaktslakken. Het
geheel wordt met smaak wegge-
spoeld met afwasmiddel uit een
rondslingerende fles. Is er nog
aandacht voor vergiftigingen?
“Ja, gevaarlijke flessen moeten
achter slot en grendel en bij de
EHBO zit een stukje : “wat te doen
als . . .”

Is er nog aandacht voor omgang
met en de rapportage aan de
ouders?
“Jazeker, de omgang en de rap-
portage zit in de cursus. Je spreekt

met de ouders dingen af over het
opvoedingspatroon, zoals tafel-
manieren. En je maakt bijvoor-
beeld ook afspraken of kinderen
op de fiets naar school gaan, of
met de auto gebracht worden. De
corrigerende tik is een non-on-
derwerp. Verder loopt de WA ver-
zekering via het bureau. En als je
al die poppenkast niet wilt: het kan
natuurlijk zonder.”

Over opvoeding zijn bibliotheken
volgeschreven. Wat komt er aan
de orde in de cursus?
“Iets ja, maar niet zo uitgebreid.
We zijn geen orthopedagogen.”

Het trof mij bijzonder dat je vertel-
de dat jullie als geslaagde cursis-
ten een belofte aflegden om zorg-
vragen naar eer en geweten tege-
moet te komen. Wat nu met een
zorgvraag als: “Opa, ik wil perse
graag een ijsje?”
“Ja, die belofte is misschien wat
veel van het goede voor kinderen.
Maar aan de andere kant kun je
met zo’n diploma bijvoorbeeld ook
in een bejaardentehuis aan de
slag.
En aha: een ijsje!! Als opa & oma
er zin in hebben krijgen de kinde-
ren er ook een.”

Karel Drabe

Even voorstellen
Na een lange stilte heeft Margriet de Haan, onze nieuwe fotograaf
in Garmerwolde, de draad weer opgepakt en is op bezoek gegaan
bij een aantal nieuwe bewoners. Zij stelt de mensen met plezier
aan u voor.

Andries Hof, Magda Vooijs en
hun kinderen Nynke (7) en Lucas
(5) wonen sinds medio oktober
aan de Geweideweg nr 2. Zij
ruilden hun boerderij in Ellerhui-
zen in voor dit ‘paleis’ aan het

Damsterdiep. Na enige verbete-
ringen in het huis te hebben aan-
gebracht, trokken zij hier begin
oktober in. Nynke en Lukas zitten
op de basisschool in Garmerwol-
de en zijn ook al lid geworden van

de voetbalvereniging GEO. Na-
tuurlijk was het moeilijk om de
boerderij en de vriendjes in Eller-
huizen achter te laten.
Het verlangen naar meer woon-
ruimte en een eigen, rustige werk-
kamer voor Andries was reden
voor de familie om naar Garmer-
wolde te verhuizen. Andries is
zelfstandig ondernemer. Hij werkt
onder de naam ‘Idiomorf Infogra-
phics’ als technisch illustrator.
Magda werkt als management
medewerker bij Minerva. Het huis
van de familie is met leuke meu-
bels ingericht die veelal afkom-
stig zijn van een antiekschuur in
Bedum. Andries speelt in een paar
jazzbands de contrabas. Toch
lijkt het hem ook leuk om met dit
instrument een bijdrage te leve-
ren aan een ander muziekgenre,
wie weet met dorpsgenoten.

Klaas Gert Lugtenborg en Lut
Gielen zijn midden september in
het huis aan de Oude Rijksweg
nr 20 getrokken.
Voorheen woonden zij aan de
Helpermolen, in de romp van een
molen waar zij met 6 kinderen

zeer royaal woonden. Nu alle kin-
deren uit huis zijn, verlangden zij
naar een kleiner huis aan het
water.
Na een poos zoeken naar ge-
schikte huizen in dorpen rondom
Groningen, vielen zij voor het
vroegere café Welgelegen. Het
huis bevalt Klaas Gert en Lut
goed. Het uitzicht is er prachtig.
De woonkamer is op het oosten
gericht en daar zie je prachtig de
zon opkomen. Klaas Gert advi-
seert, begeleidt en organiseert
culturele en historische projec-
ten, momenteel vooral in opdracht
van musea. Thuis heeft hij vanuit
zijn werkkamer zicht op het Dam-
sterdiep. Een bootje zal er waar-
schijnlijk binnenkort komen.
Lut en Klaas Gert zijn beide men-
sen die veel passie voor hun werk
hebben. Lut is restauratie- en de-
coratieschilder en heeft ook een
atelier in huis. Deze ambacht
heeft zij in hun huis vertaald naar
aanpassing van de kleuren der
wanden aan de natuurlijke om-
geving. Naast het werk geniet dit
stel van het Bourgondische leven
waar hun kinderen graag regel-
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matig aan deel nemen.

Het huis van Wolly Wolters heeft
een poosje te koop gestaan, maar
is sinds kort weer bewoond. Tjak-
ko Tjakkes en Simone XXXXXXX
betrokken de Hildebrandstraat
nr 61 begin oktober na de woning
aan hun wensen te hebben aan-
gepast. Zo is de keuken bij de
woonkamer getrokken en kun je
via een schuifpui de tuin inlopen.
Na 17 jaar in Beijum te hebben
gewoond, vindt het stel het prettig
een andere woonomgeving te
hebben, maar nog steeds nabij
Groningen te wonen. Alhoewel
Tjakko een Ducati Mult istrada
bezit, fietst hij dagelijks 14 km
naar zijn werk. Hij is technisch
specialist bij Atos Origin aan de
A7. Simone is ambulant woonbe-
geleider in Friesland bij de organi-
satie Zienn die als doel heeft men-
sen te ondersteunen die thuis- of
dakloos zijn of dat dreigen te wor-
den, of vanwege een crisissituatie
hulp nodig hebben. Tjakko en Si-
mone vinden het leuk kennis te
maken met de mensen in het dorp
en waren dus ook van de partij
tijdens het jubileumfeest van de
buurtvereniging op 12 november.
Tjakko is een sportieve man, hij
loopt hard en volleybalt en heeft
ook veel gebadmintond. Simone
is regelmatig in het zwembad van
Kardinge te vinden.

Velen van u dachten wellicht dat
de Lageweg nr 20 nog onbe-
woond is. Omdat er nog geen
tuin is aangelegd en het dak nog
niet helemaal af is, lijkt dit mis-
schien zo. Maar al in juli hebben

Inge Steenhuis en Jurgen Olden-
burger dit huis betrokken. Vóór
de aankoop had Inge het huis al
een poos op het oog. Jurgen had
echter net zijn huis in de Plant-
soenbuurt in Groningen ver-
bouwd en liep daarom wat min-
der warm. Toen Inge toch een
bezichtiging had geregeld, za-
gen beide de mogelijkheden van
het huis en de voordelen van de
vrije ligging. Maar voordat het
huis betrokken kon worden,
moest er heel veel verbouwd wor-
den. Het stel is handig en heeft
het meeste zelf gedaan. De wo-
ning is nu volledig vernieuwd en
voorzien van prachtige glas-in-
lood ramen. Deze komen van
Glasatelier Honebeek in Veen-
dam waar Jurgen als glazenier
werkt. Hij maakt en verkoopt daar
glas-in-lood ramen. Inge werkt in
de stad als administratief mede-
werkster bij de Sociale Verzeke-
ringsbank. Nog steeds is het jon-
ge koppel veel tijd kwijt om het
huis te verbeteren. Zo moet er
voor de winter nog een oprijlaan

“De Soos”
De klaverjasavond in november
heeft de volgende uitslag opgele-
verd:
1. Jannes Ramaker ......... 4981
2. Jo Reinders ................. 4891
3. Kees Wierenga ............ 4588
4. Albert van Bruggen ..... 4405
De volgende keer is op dinsdag
14 december, aanvang 20.00 uur.
____________________________________

Het bankje
Ook op het bankje kun je er blijk-
baar niet omheen. Het (wereld?)
nieuws dat Harry Mulisch was over-
leden! Zijn vader collaboreerde
met de Duitsers. En dan zit je bij
het monument, opgericht voor de
verzetsman van Thesinge. Oké,
je moet geen oude koeien uit de
sloot halen. Bij het bankje lukt dat
niet. Zowel het één als het ander
ontbreekt. Ja vroeger, toen liep
daar wel een sloot, maar die moest
op last van iemand gedempt wor-
den. Waar waren we gebleven? O
ja, Harry Mulisch! Enkele Thesin-
gers gaven een reactie: ‘Ah Harry
Muslie, ja zo noem ik hem altijd.
Nu hij dood is, heeft iedereen het
erover. Ik vind als iemand nog
leeft en dan wordt er geen aan-
dacht aan besteed en als iemand
dood is wel, dat is toch raar’. Tja,
de één zijn dood, de ander zijn
brood (boeken in dit geval). Die
vliegen de winkel uit. ‘Aparte man
vond ik hem altijd, maar hij moet
wel aardig geweest zijn’. ‘Arro-
gante vent, mijn type niet’. ‘Die
Mulisch was toch al lang ziek’?
Een jongen: ‘Wie zeg je, Harry
Mulisch, al sla je me dood, ik weet
niet wie dat is’.

Hij had iets met de oorlog, dat
bleek wel. Toen ik thuiskwam - op
mijn bank, bij de verwarming - zag
ik op NDR3, de uitvaartdienst voor
Loki (Hannelore) Schmidt, de
vrouw van oud-bondskanselier
Helmuth Schmidt. Ook zij had iets
met de oorlog. Haar arme arbei-
dersouders konden het hoofd in
de oorlog maar nauwelijks boven
water houden, iedere cent moest
eerst worden omgedraaid. En
toch... hebben ze drie jaar lang
gezorgd voor tante Annie en tante
Joki (twee joodse vrouwen), die
daar ondergedoken zaten. Niet
iedere Duitser was een nazi en
niet iedere nazi was een Duitser.

Jakob v.d. Woude

aangelegd worden. Daarna ho-
pen Simone en Jurgen weer meer
tijd voor andere bezigheden te
hebben.

Sinds september wonen Niels
Steenstra en Sabine Hoes met
hun kinderen Eline (6) en Jan (2)
aan de Dorpsweg nr 29. Het was
liefde op het eerste gezicht. Af-
gelopen lente had Sabine zich
opgegeven voor paardrijles bij
de Martini manege in Thesinge.
Met haar zoontje reed ze door
Garmerwolde op weg naar de
manege.“Kijk,” zij ze tegen Jan,
terwijl ze naar hun huidige huis
wees, “daar gaan wij wonen”. Ze
had altijd graag een huis met vrij
uitzicht gewenst. In juni werd deze
droom gerealiseerd en waren
Sabine en Niels de trotse eigena-
ren. Er moest nog wel veel ver-
bouwd worden om er met z’n
vieren comfortabel te kunnen
wonen. Zo is er een woonkeuken
aan gebouwd en is de bovenver-
dieping vergroot. De overdracht
van hun oude huis in de Rui-
scherwaard vond plaats, terwijl
het klussen aan de Dorpsweg
nog niet voltooid was. Gelukkig
waren de kinderkamers en de
voorkamer wel af. Maar het gezin
kon 6 weken niet in huis douchen
en de keukenvloer moet nog dro-
gen voordat er tegels gelegd kun-
nen worden. Sabine werkt op zelf-
standige basis als webredacteur
en tekstschrijver. Het lijkt haar
leuk om ook voor de G&T te schrij-
ven. Niels is coördinator en do-
cent bij de school voor kunsten,
afdeling muziek van de Noorder-

poort. Daarnaast speelt hij basgi-
taar in een band waarvan hij de
muzieksoort beschrijft als experi-
menteel. Eline zit momenteel op
de basisschool in Garmerwolde
en als ze 7 is gaat ze net als haar
moeder op paardrijles.

Tekst plus foto’s: Margriet de Haan
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Geld voor knaagdierenopvang Snuitje
Joël en ik (Lisanne) hebben samen heel veel geld ingezameld
voor knaagdierenopvang Snuitje. We zijn er 27 oktober heen
geweest om het geld te brengen. Ze was er heel blij mee en gaat
er 3 grote zakken voer voor kopen. We zijn eerst buiten geweest
en daar hebben we het geld gegeven (zie foto).

In café Molenzicht was de sfeer opperste best! (Foto: Andries van der
Meulen)

Meziek Mit Bus
Zondag 31 oktober rond half twee uur verzamelen zich zo’n vijftig
mensen in café Molenzicht voor Meziek mit bus/voorheen de
Blues Cruise. In het café is de band aan het soundchecken en
buiten ronkt een oude dieselbus. Het is de NWH (Noord West
Hoek, denken wij) die ons naar Zuidwolde brengt voor het eerste
optreden. De oude bus brengt het kind in menigeen weer tot
leven: vechten om een plek op de achterbank, zwaaien naar de
inzittenden van de bus die we op Noorddijk tegenkomen, joelen
in de bochten. De stemming zit er goed in en voor we er erg in
hebben - de beslagen ramen belemmeren het zicht - arriveren we
bij Moeke Vaatstra.

Taneytown is de eerste band.
Deze formatie speelt lekkere up-
tempo Americana en broeierige
Oost Groninger country. De sfeer
is goed. De bar is open; dat geeft
altijd geroezemoes achterin, maar
daar heb je rond het podium geen
last van. De band speelt met zicht-
baar plezier en vindt het jammer
dat ze na drie kwartier alweer
moeten stoppen. Nog twee sets te
gaan.

Ruischerbrug is de volgende hal-
te. Het dorpshuis is helemaal in
herfstsfeer gebracht met takken
en bladeren. Elk jaar besteden ze
extra veel aandacht aan de aan-
kleding. En aan de gehaktballen.
Dirkje, van de organisatie, schijnt
ze zelf te maken en als ik vegata-
riër was, zou ik subiet overstag
gaan. Zo lekker! En dan de mu-
ziek nog. Het vijf-man sterke
Swamp brengt een swingende mix
van aanstekelijke Cajun, Zydeco
en Tex-Mex muziek waarbij het
lastig is stil te blijven zitten of staan.
Er wordt zo vroeg in de middag
dan ook volop gedanst. Moeite-
loos wisselen de heren ballads en
swingnummers met elkaar af. Dat
houdt de spanning erin.

De laatste etappe, terug naar The-
singe, gaat met de beroemde

Dambus, één van de pronkstuk-
ken van het busmuseum. Niet
helemaal stabiel in de bochten,
wat stug in de vering. Tel daar de
pittige rijstijl van de chauffeur bij
op, dan is het niet vreemd dat we
melig en gebutst uit de bus stuit-
eren voor het optreden Remmelt,
Muus & Femke. Ze hebben er al
twee sets opzitten en moeten zo-
meteen voor de derde keer de
spanningsboog opbouwen. De
zaal is rumoerig en de medede-
ling dat ze uit ‘O, o, De Haag’
komen zet gelijk valse tongen in
beweging. Lang duurt dit echter
niet. Met mooie muziek, drie stem-
men die prachtig samen klinken
en een fijn gevoel voor humor
spelen ze de zaal muisstil. De
toegift, een cover van Crosby Stills
Nash en Young, is een geweldige
afsluiting van een supergezellige
Meziek Mit Bus-middag. Geen
wonder dat het druk was bij de
koffer met meegebrachte cd’s.

Aly Pepping

Lisanne en Joël overhandigen het door hen ingezamelde geld. (Foto:
Astrid de Leeuw)
___________________________________________________________________________________________

Daarna heeft ze alle konijnen en
cavia’s laten zien. We mochten
ook binnen kijken. In de keuken
had ze 4 ratten en een konijn; de
ratten mochten we zelfs aaien! In
de kamer kwamen we 3 hele mooie
katten tegen; er zat ook een chin-
chilla in een kooi en zelfs die moch-
ten we aaien! Er stond ook een
konijn in de kamer en die mocht
los in huis lopen. Dat was heel
grappig, want na een tijdje moest

hij weer in het hokje en toen was
die heel boos en daar moesten we
erg om lachen.
We willen iedereen bedanken die
geld heeft gegeven, want ze heb-
ben het heel hard nodig. In totaal
hebben wij wel  42,- op gehaald.
Misschien komen we dit jaar nog
een keer langs voor een bijdrage.

Groeten van Joël Oosterhoff
en Lisanne de Leeuw

De eindredactie coördineert het totale tot stand komen van een
mediaproduct zoals een krant of tijdschrift en bewaakt de produc-
tiestroom en de deadlines. De eindredactie bepaalt de volgorde
van de artikelen en zorgt ervoor dat alle teksten compleet zijn
(maakt koppen, intro’s en fotobijschriften). Men is ook verantwoor-
delijk voor de juistheid en foutloosheid van een uitgave. De
eindredactie controleert de opmaak (drukproef) en geeft de uitein-
delijke opdracht om te drukken.

Eindredacteur
De eindredactie van de G&T wil uitbreiding van haar team. Het
team bestaat op dit moment uit vier personen, die elk hun specia-
lisme hebben. Wij zoeken iemand die zich bezig gaat houden met
het ordenen van de artikelen, ze controleren op foutloosheid en
aanwezigheid van koppen, intro’s en fotobijschriften.
We bieden een leuke functie in een gezellig team.

Vindt je het leuk om eenmaal in de twee maanden de eindredactie
voor de G&T uit te voeren of wil je informatie neem dan contact op
met Desiree Luiken 050-3023352.
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De Thesinger Tennis Jeugd”, Joris van Galen, Annemijn Uitham en
Willeke Ridder, op de nieuwe banen van TC Ten Boer. (Foto: Myla Uitham)

Vernieuwde tennisbanen in Ten Boer
Aan het eind van deze zomer zijn de vier tennisbanen van de
tennisclub in Ten Boer vervangen. De oude, versleten gravelba-
nen zijn vervangen door nieuw materiaal. Er is door verschillende
commissies gekozen voor zogenaamde Probounce banen.

Egge Knol in Garmerwolde
Zilver in Groningen
Zilver in Groningen. Daar kan dr. Egge Knol, conservator van het
Groninger Museum en bekend van RTV Noord, heel veel over
vertellen. Hij doet dat donderdagavond 2 december om 20.00 uur
in de dorpskerk van Garmerwolde.

Bij de privatisering van de tennis-
club, 13 jaar geleden, was de af-
spraak gemaakt dat de gemeente
garant zou staan voor groot on-
derhoud. Eind juni kwam het ak-
koord van de gemeenteraad en
op 23 augustus begon Huisman
Sportveldinnovatie BV aan de enor-
me klus. In tien werkdagen wer-
den de vier banen gelegd. Het zijn
met zand ingestrooide kunststof-
banen die naar het oordeel van de
voorzitter van de baancommissie
en tevens groundsman, John
Waanders, aan alle voorwaarden
voldoen.
Op 2 en 3 oktober werden de
banen feestelijk geopend door de
nieuwe wethouder van sportza-
ken Peter Heidema. De trotse voor-
zitter, Theo Roelofs, schrijft in het

clubblad zeer lovend over de enor-
me inzet van vele leden binnen de
springlevende vereniging. Op 5
oktober zijn de banen officieel
goedgekeurd en is het renove-
ringsproces achter de rug. Er wordt
ook nu nog hard gewerkt aan
modernisering van kleedkamers,
keuken en renovatiewerkzaamhe-
den aan en rondom het clubge-
bouw.
De vereniging prijst zich gelukkig
met heel veel actieve vrijwilligers!
De leden, waaronder veel kinde-
ren en volwassenen uit Thesinge
en Garmerwolde, hebben al naar
tevredenheid gebruik gemaakt
van de nieuwe banen waar zelfs in
herfst en winter prima gespeeld
kan worden.

Truus Top

Opmerkelijke geschiedenis
Zilver in Groningen is de titel van
de tentoonstelling die vanaf 18
december te zien is in het her-
bouwde Groninger Museum. Tal
van zilveren voorwerpen uit voor-
gaande eeuwen, vaak met een
opmerkelijke geschiedenis, zijn
daar te zien. Zoals brandewijn-
kommen, bekers, kraantjeskan-
nen en bokalen. De Groninger
elite en rijke landbouwers hadden
veel belangstelling voor zilver.
Groningen heeft als centrale stad
in Noord-Nederland dan ook een
groot aantal vakbekwame zilver-
smeden gehad.

Zilver in de kerk
In de Groninger kerken werd zil-

ver gebruikt bij het avondmaal.
Ook het avondmaalszilver van de
kerk van Garmerwolde is te zien
op de tentoonstelling. Egge Knol,
conservator archeologie, geschie-
denis en oude kunst(nijverheid),
vertelt in Garmerwolde onder
meer over het zilvergebruik in
rooms-katholieke, lutherse en
doopsgezinde kerken. Hij illus-
treert zijn verhaal met aanspre-
kende lichtbeelden.

De lezing, op donderdag 2 de-
cember, begint om 20.00 uur.
Entree  4,- inclusief een con-
sumptie. Reserveren kan via
anneben@hetnet.nl. of 050 - 542
07 29.

Nieuw seizoen Kindertoneel
Zoals beloofd is er dit jaar een wat vroegere start van het kinder-
theater. Zo kunnen we fris de lente in en komen we niet in de knoei
met sportdagen en zonneschijn. De cursus bestaat uit 16 lessen
en een uitvoering van een toneelstuk. De lessen duren een uur. De
lessen zijn weer op dezelfde dagen en tijden als vorig jaar;

Garmerwolde
Woensdagmiddag van 13.30 tot
14.30 uur
De eerste les is op woensdag 24
november

Thesinge
Donderdagmiddag van 15.30 tot
16.30 uur groep 3 t/m 5
Donderdagmiddag van 16.30 tot
17.30 uur groep 6 t/m 8
De eerste les is op donderdag 25
november

Productiegroep
(middelbare school klas 1-3)
Verder wil ik heel graag een pro-
ductiegroep willen beginnen met
de ex-groep achters die nu naar
de middelbare school zijn gegaan.
Ik zou met hen een apart clubje
willen beginnen, met misschien
een paar andere jongeren er bij.
Dit wordt dan een club met jonge-
ren uit Thesinge en Garmerwolde
samen.

En dan een bestaand stuk instu-
deren en opvoeren! Heb je hier
belangstelling voor of weet je nog
meer jongeren uit Garmerwolde
of Thesinge die in klas 1-3 van de
middelbare school zitten, laat het
me weten.
Bij voldoende belangstelling star-
ten we met de productiegroep in
Thesinge op donderdag 2 decem-
ber, van 18.00 tot 19.30 uur.

Als ik terugdenk aan de leuke
avond die we afgelopen juni ge-
had hebben, krijg ik er al weer
heel veel zin in!

De kosten bedragen  90,-
(  45,- voor tweede kind uit het-
zelfde gezin).
Belangstelling? Geef je op bij
richtbouma@hotmail.com.

Met voorpret,
Richt Bouma
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Juf Greet Veenkamp
Na bijna 30 jaar werkzaam te zijn geweest op CBS de Til neemt juf
Greet Veenkamp afscheid. Greet heeft vele jaren als juf voor de
klas gestaan. De laatste jaren was ze directeur van de school.
Donderdag 21 oktober stond de hele dag in het teken van haar
afscheid. Een aantal weken later ging ik voor een gesprek naar
haar thuis. De lange oprijlaan op, dan heb je wel even tijd om thuis
te komen…

daar in meebewegen?
“Bij mezelf bemerkte ik ook een
verschuiving in werkgebied. Na 7
jaar kleuters wilde ik ook graag
voor de andere klassen/groepen
kunnen staan. Ik heb voor de
keuze gestaan om te gaan stu-
deren; de combinatie van gezin
en boerderij heeft me echter doen
besluiten om mij middels cursus-
sen verder te ontwikkelen in het
onderwijs.”

Hoe was / is het dat jouw man
heel ander werk heeft?
“Goed. Het zet me met beide
benen op de grond. Er is nog een
wereld naast de “onderwijswe-
reld”.”

Denk je dat in die ruim 30 jaar dat
je in het onderwijs werkt kinderen
zijn veranderd?
“Nee, de kinderen zijn niet veran-
derd. Ze zijn nog steeds speels,
spontaan, hier en daar wel vrijer
en soms wat te vrij, maar nee, de
kinderen zijn niet veranderd. De
ouders zijn misschien eerder ver-
anderd. Ouders willen eerder in-
spraak, overleg. Het vraagt van
de leraar een continu bewegen,
meebewegen. Zoveel mensen,
zoveel meningen.”

Hoe doe je dat, als juf van de Til?
Je bent zo verweven met het

dorp, je “kent” van veel mensen
hun ouders, geschiedenis. Hoe
creëer je toch een zekere af-
stand om helder naar jezelf, de
ander en je werk te kijken?
“Ik woon natuurlijk niet in het dorp
en ik heb in de loop der jaren
geleerd om te relativeren
door o.a. gesprekken met Kor
hierover. Hij heeft me vaak met
beide benen op de grond gezet.
Bepaalde frustraties kon ik altijd
thuis kwij t (even raggen na
schooltijd of een gesprek met een
glas wijn erbij). Èn, goede colle-
ga’s! Zodat er altijd feedback is,
een referentiekader, heroverwe-
ging.”

21 oktober was de receptie; men-
sen konden afscheid nemen van
jou als juf, directreur. Hoe heb je
dat ervaren?
“Indrukwekkend, ontroerend, met
een brok in de keel. De kinderen
- van de kleuters tot en met groep
8 - zongen samen een lied, prach-
tig! En het ging door me heen: dit
ga ik missen, die kinderstem-
men.”

Greet, heb je nog wensen, zijn er
nog dromen die je koestert?
“Gezond oud worden met Kor!”

Bij de receptie zag ik een Greet
zonder de brede, gladde rug maar

Wat wilde je vroeger worden?
“Ik wilde graag in de verpleging,
maar mijn vader vond dat niet
zo`n goed idee. Bij de verpleging
moet je veel lopen, heb je sterke
enkels nodig en die had ik vol-
gens mijn vader niet. De lerares
op de MULO gaf mij het advies
om van de verpleging af te stap-
pen en richting onderwijs te gaan.
Ik vind het werken met mensen
mooi, en de overstap van verple-
ging naar onderwijs was voor mij
niet moeilijk. Het medische inte-
resseert mij wel, maar later in het
onderwijs kreeg dat toch zijn plek
door me tevens te richten op kin-
deren met bepaalde ontwikke-
ling/leerproblemen middels cur-
sussen op het gebied van I.B.
(interne begeleiding), R.T. (re-
medial teaching), lezingen van
professor Bladergroen (hoogle-
raar orthopedagogiek).”

Ben je gelijk in Thesinge op de Til
begonnen?
“Nee, na de kleuterkweekschool
heb ik 3 jaar in de Noordoostpol-
der gewerkt. Ik heb samen met
een stel meiden op kamers ge-
woond. Vervolgens heb ik 4 jaar
in Vinkhuizen gewerkt. Alles was
daar toen nog in opbouw; we
werkten in houten noodlokalen,
die geleidelijk overgingen in een
stenen gebouw.
Om in aanmerking te komen voor
een eengezinswoning in Vinkhui-

zen moest je toen nog minimaal 3
kinderen”hebben”.”

En na die 4 jaar Vinkhuizen?
“Toen ben ik getrouwd, met Kor.
Toentertijd was het niet gewoon
om als getrouwde vrouw te wer-
ken. Het zou ten koste gaan van
aandacht voor óf je werk óf je
gezin. Na al het gekwek en geka-
kel van de kleuters was het wel
wennen op de Thesingerweg 11.
We zijn in de zomer getrouwd.
Snel kwamen daar onze dochter
en zoon bij. Ik heb veel op de
boerderij gewerkt; we hadden
toen ook nog koeien. Veel werk
ging anders dan nu; ik kan mij
herinneren dat we met de hand
de suikerbieten hebben
geoogst.”

Nogmaals, ik ken jou niet anders
dan juf Greet, altijd in functie,
altijd bezig. Hoe was het om niet
in je eigen werk te zitten, maar
thuis met man en kinders tussen
de koeien, suikerbieten, graan
en weidse akkers?
“Anders. Maar toen onze zoon
naar de peuterspeelzaal in Ten
Boer ging, begon het bij mij wel
weer te kriebelen. Ik wilde weer
het onderwijs in. In 1981 ben ik
op de Til begonnen.”

Rond 1984 ging de kleuterklas
op in de basisschool. Hoe was
dat voor jou als kleuterjuf, kon je

Juf in hart en nieren. (Foto: Harmina Toolsema)

Alle kinderen hebben een bijdrage geleverd aan het kado; een kleed
voor over de bank. (Foto: Harmina Toolsema)

Beste mensen uit het dorp,
Op deze manier willen we iedereen die de afgelopen zomer en
herfst, tijdens de onderzoeken, ziekenhuisopnames, operatie van
Kor, met ons hebben meegeleefd: heel hartelijk bedanken. Het is fijn
te ervaren dat er zoveel mensen om je heen staan. Ook de
belangstelling die we nog dagelijks ondervinden doet ons erg goed.

Een hartelijke groet,
Kor en Greet Veenkamp
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Moeders voor de klas
Ouderhulp op basisscholen is heden ten dage niets vreemds
meer op de meeste basisscholen. Ook het regelen van vervoer
van en naar voorstellingen, sportevenementen is niet meer weg te
denken. Allemaal zaken waar ouderbetrokkenheid vanuit de school
voor wordt gevraagd en gelukkig, bijna altijd beantwoord wordt.
Op obs Garmerwolde kent men sinds dit schooljaar een andere
vorm van ouderbetrokkenheid: “Moeders voor de klas”.
Ik vroeg Ad-Jan van Larsdonk, directeur van obs Garmerwolde,
om informatie.

Daarnaast assisteert zij op vrij-
dagmorgen bij de kleuters in groep
1 en 2. De moeders vinden het erg
leuk om les te geven en genieten
van het enthousiasme van de leer-
lingen. Heel fijn dat deze dames
dit voor de school en de leerlingen
doen.

Margriet de Haan

een kwetsbare Greet met inder-
daad af en toe een brok in de
keel. We weten allemaal dat zij
een behoorlijk pittige tijd achter
de rug heeft; zij en Kor, samen
met hun kinderen. Ik vond het
een bijzonder moment dat Greet,
tijdens ons gesprek, Kor aan de
telefoon had en dat zij samen
een soort voor mij klinkend tortel-
duifs Gronings spraken. Ik be-
greep eruit dat Greet Kor mocht
ophalen uit het ziekenhuis en ik
was wederom getuige van een
Greet, niet in functie als juf maar
als Greet, blij met haar vent.

Met deze mooie wens heb ik het
interview afgesloten met een bor-
rel. De borrel, een Egmonder Pin-
ck Bitter komt uit Noord-Holland,

Juf Greet neemt afscheid van de kinderen. (Foto: Harmina Toolsema)

dichtbij. Ik dank Greet voor haar
openheid, tijd en aandacht en
wens haar en Kor met hun kinde-
ren alle goeds de komende ja-
ren.

Christa Zentveld

Afscheidslied van kinderen
van de Til:

O, wat hebben we een pech
Want juf Greet neemt afscheid
Onze juf die gaat nu weg
‘t was een mooie tijd
Juf Greet ik zwaai u nu na
Veel geluk voortaan
Dank u voor het vele werk
Heel erg goed gedaan!

“Vanwege de bezuinigingen, waar-
voor wij ons gesteld zagen aan
het einde van vorig schooljaar,
was het niet meer mogelijk om de
gehele week drie basisklassen
(groep 1 en 2, groep 3,4 en 5,
groep 6,7 en 8) te draaien. Tij-
dens een door ouders druk be-
zochte informatieavond in juni
2010, zijn de ouders hierover geïn-
formeerd. Er is een schoolorgani-
satie gemaakt waarin de maan-
dag, dinsdag en donderdag ge-
woon drie basisklassen draaien.
De woensdag en de vrijdagmor-
gen heeft de school twee basis-
klassen, dat wil zeggen dat de
acht groepen verdeeld zijn over
twee klassen en dus twee leer-
krachten (groep 1 t/m 4 en groep
5 t/m 8).
Al gauw ontving ik reacties van
verschillende ouders, die graag
hun steentje bij wilden dragen op
de vrijdag. Dit varieerde van het
aanbieden van hulp bij de creatie-
ve middag en klassenassistentie
bij de onderbouw tot het verzor-
gen van Engelse les voor de groe-
pen 5/6 en 7/8. Wij zijn erg blij dat
dit aanbod spontaan werd gedaan
door deze ouders. Samen met de
directie en leerkrachten is een
vorm gevonden waarbinnen de

leerkracht de verantwoordelijkheid
houdt voor het lesgeven en de
ouders een welkome hulp zijn. Je
kunt het als het ware zien als een
zekere vorm van “vrijwilligers
werk”, waar wij als team, de kinde-
ren en de ouders erg blij mee zijn.”

Wie zijn de moeders en welke
werkzaamheden voeren ze uit? Ik
sprak met 3 van hen.
De moeders pakken hun taak heel
serieus op. De lessen worden goed
uitgedacht en voorbereid. Donjah
Klei en Sacha la Bastide geven
Engelse les volgens de methode
van de school ‘just do it’. Donjah
heeft 5 jaar in de Verenigde Sta-
ten gewoond en was daar onder-
wijsassistent op de universiteit
waar zij Sociologie studeerde.
Sacha doceert in het Engels me-
dische statistiek aan studenten
geneeskunde. Donjah geeft En-
gels aan groep 7 en 8. Tijdens de
les spreekt ze steeds Engels. Voor
de kinderen van groep 5 en 6 die
Sacha begeleidt, is dit nog lastig.
Zij krijgen vooral les via dialogen.
De kinderen zijn enthousiast en
vinden het stoer om Engels te
spreken. De jongste kinderen vin-
den het ook erg leuk om liedjes in
de Engelse taal te leren.

De andere drie moeders geven
samen met leerkracht Marleen Zui-
dema handvaardigheidlessen op
vrijdagmiddag. Ieder van hen werkt
met een groepje van 6 leerlingen.
In 3 weken wordt een opdracht
voltooid en daarna wordt er ge-
rouleerd. Melissa de Bode geeft
textiele werkvorming. Door haar
opleiding aan de vrije school en
opleiding voor mode en kleding is
zij handig met naald en draad. Ze
bedenkt zelf opdrachten die goed
bij de leeftijd van de kinderen aan-
sluiten. Momenteel maken de kin-
deren een portefeuille van vilt.
Natuurlijk mopperen jongens wel
eens wat, maar toch werken zij
veelal geconcentreerd en zijn net
zo trots op het resultaat als de
meisjes. Tineke Meirink is profes-
sioneel illustrator. Met haar groep-
je maakt zij een persoonlijk boekje
dat leuk is om later terug te lezen.
De kinderen maken zelf het boek-
je, bepalen de inhoud en vullen
deze vervolgens met tekst en af-
beeldingen. Hilke Haringa geeft
de kinderen les in houtbewerking.

V.l.n.r: Melissa de Bode, Sacha la Bastide en Donjah Klei. Tineke
Meirink en Hilke Haringa ontbreken op de foto. (Foto: Margriet de Haan)

maar lijkt heel sterk op de Ten
Boerster kruidenbitter en op vele

andere kruidenbitters. Hij is van
elders, maar toch ook weer van
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Aan boord; de vaste bibliothecaris Hilma Ubels de vrijwillige medewer-
kers Roelie Karsijns, Ina van Zanten en Aly Pepping (v.l.n.r.). (Foto: Ton
Ensing)

Elke maandag honderden
boeken te leen
De bibliobus staat elke maandagochtend van 09.40 tot 10.10 uur
in Garmerwolde en van 10.15 tot 11.40 uur in Thesinge bij de
school. Aan boord de vaste bibliothecaris Hilma Ubels, die in
Thesinge geassisteerd wordt door een van de vrijwillige mede-
werkers Roelie Karsijns, Aly Pepping en Ina van Zanten. Roelie
doet dit werk al 12,5 jaar; daarvoor werd ze onlangs in het
zonnetje gezet. Allevier doen ze dit werk met veel plezier.

Door gemeentelijke bezuinigingen
dreigt eenderde van de bibliothe-
ken in de provincie Groningen te
verdwijnen. De gemeente Ten
Boer heeft gelukkig voor de bibli-
otheek/bibliobus (nog) geen be-
zuinigingen gepland. Wel zijn er
initiatieven om samen met Biblio-
net plannen te ontwikkelen voor
de toekomst van de bibliotheek-
voorzieningen. Er zal dus onge-
twijfeld in de toekomst iets gaan
veranderen.
Voorlopig kunnen volwassenen en
vooral kinderen nog in de biblio-

bus terecht voor een lekker lees-
boek, tijdschriften, informatie voor
een werkstuk of spreekbeurt of
een prentenboek om uit voorgele-
zen te worden. Voor de basis-
scholen in de dorpen is de biblio-
bus een stille ondersteuning van
het leesonderwijs. En jong ge-
leerd...
Redenen genoeg om een goede,
toegankelijke bibliotheekvoorzie-
ning te houden in Thesinge en
Garmerwolde.

Aly Pepping

15 jaar Buurtvereniging
5 mei 1995: Heel Nederland vierde de datum waarop het vijftig jaar
geleden bevrijd werd. Garmerwolde deed dit met een optocht van
versierde wagens en straten. Elke buurt had hiervoor een eigen
thema. Voor de bewoners van de Hildebrandstraat was dit het
onderwerp “Mexico”, voor de wagen zowel als voor de grote
ereboog vlak bij de speeltuin.

De bestuursleden van de Buurt-
vereniging Hildebrandstraat ble-
ven vanaf de oprichting alle vijf-
tien jaren dezelfde: Wim Kiel (voor-
zitter), Antje Noordhof (secr./kas-
beh.) en Fenny Wierenga (be-
stuurslid).

De versierde wagen bleek goed
voor een vijfde prijs, de ereboog
was volgens de jury zelfs de eer-
ste prijs waard. Beide prijzen be-
droegen vijftig gulden.
Na afloop bleek er uit de inleg van
de bewoners plus het prijzengeld
al met al een batig saldo van f
230,15 te zijn! Wat kon er nu met
dit geld gedaan worden?! Verde-
len onder de bewoners van de
straat? Och …, dat zette voor nie-
mand zoden aan de dijk.
Iemand kwam er op een geweldig
idee: “Waarom richten we er geen
buurtvereniging mee op?” En dus
bestond de “Buurtvereniging Hil-
debrandstraat” jongstleden mei 15
jaar. Dit werd op vrijdag 12 no-
vember gevierd met een gezellige
gourmetavond, met bingo, kaar-
ten en sjoelen.

De leden van de Buurtvereniging

Drastisch gesnoeid
Op dinsdag 9 november werden
in opdracht van de gemeente, de
wilgen aan de Dorpsweg, waar
veel uilen in zitten, drastisch ge-
snoeid. Eens in de zoveel jaar
moet dit gebeuren om de bomen
te behouden, maar het lijkt vrij
drastisch.

Margriet de Haan

Wist-u-dat...
de wandpanelen in de kerk van Wittewierum ‘rouwborden’
heten?

deze bestemd waren voor de bewoners van de borg?

deze in de kerk kwamen te hangen als men overleden was?

Make-up Party waarbij Miranda Buist, schoonheidsspecialiste te Gar-
merwolde, op deskundige wijze de kunst van natuurlijk opmaken aan
tieners leert. (Foto: dhr H. Barla)



11

Uit de oude doos
De draaibrug over het Damsterdiep
Het archief van de volmachten van de brug van Garmerwolde werd
na 1950 door het gemeentebestuur van Ten Boer overgedragen
aan het Rijksarchief in Groningen. Deze brug, de Garmerwolder
klapbrug, later draaibrug lag over het Damsterdiep te Garmerwol-
de. Hij was met de daarbij behorende goederen en rechten
eigendom van de ingelanden van Heidenschap, een buurtschap
onder Garmerwolde. Zij stelden een “Klapcontract” op, het eerste
dateerde van 1840 (zie hieronder), het tweede van 1904, dat
herzien werd in 1920 en het derde van 1946.

De deelgerechtigde ingelanden,
deelgenoten en eigenaren van de
Garmerwolder Klap, benoemden
jaarlijks uit hun midden 2 volmach-
ten voor 2 jaar, die de administra-
tie voerden van de goederen en
de Klapbrug moesten onderhou-
den. De inkomsten voor dat on-
derhoud verkregen zij uit de huur-
penningen van de klapbrug en de
daarbij gelegen huizen en lande-
rijen en uit grondpachten. De lan-
derijen werden Klapland ge-
noemd. De volmachten moesten
jaarlijks op het Klaphuis (het huidi-
ge café Jägermeister) rekening
en verantwoording afleggen aan
de ingelanden. In het Klaphuis
werd tevens een cafébedrijf uitge-
oefend. In het voorjaar van 1945
wordt de brug door de Duitse be-
zetters opgeblazen en met het
Klaphuis voor het grootste deel
vernield. De nieuwe brug wordt op
26 mei 1947 feestelijk geopend,
ook het Klaphuis wordt hersteld.
In 1944 wordt door de ingelanden
besproken of het niet beter is de
brug over te dragen aan de ge-
meente Ten Boer of de provincie
Groningen, omdat de brug niet
langer een boerenbrug is voor
Heidenschap en Fledderbosch,
maar “een schakel in het snelver-
keer en vrachtvervoer van het
achterland”. In november 1949
wordt de gemeente Ten Boer door
koop, eigenares van alle bezittin-
gen en schulden van de draaibrug
te Garmerwolde.

Het “klapcontract” uit 1840
Ondergetekenden allen Ingelan-
den van de Heidenschap Deelge-
noten en Eigenaren van de Gar-
merwolder Klap en daarbij beho-
rende Goederen en verdere Reg-
ten verklaren bij dezen over het
benoemen van volmagten en de
admieniestraatie der Klap en goe-
deren met den aankleve van dien
te hebben vastgesteld de navol-
gende bepalingen.

Art 1. Er zullen zijn twee volmag-
ten welke jaarlijks in de maand
mei voor twee jaar zullen worden
gekozen uit de deelgeregtigde in-
gelanden den bij meerderheid van
stemmen benoemd.
Art 2. Deze volmagten zullen zijn
belast met de vollediege admini-
stratie der goederen en het on-
derhoud der Klapbruggen alles
wat daarbij behoordt.
Art. 3 De wegen wier onderhoudt
ten laste van de ingelanden is
zullen telkens op aanzegging van
de volmagten gemeenschappelijk
door de ingelanden worden ge-
maakt. Tot zekerheid van de uit-
voering van deze verbintenis wordt
gedwonggen dat hij die in gebre-
ke blijft te dezen aan zijn verplich-
ting te voldoen zal verbeurren ten
voordeele van de Klap telkens een
Gulden.
Art. 4 De kosten tot jaarlijks on-
derhoud van de voorschreven
Klapbrug en Goederen als mede
tot aflossing der kapitalen daar-
over uitstaande en de betalingen
van der zelve renten zullen wor-
den gevonden uit de huurpennin-
gen der Klapbrug en daarbij staan-
de en gelegen behuizing en lan-
derijen grondpachten en verdere
regten en in geval dat deze in-
komsten niet toereikend zijn zul-
len de deelgenoten nvalaar rato
van de bundertallen het ontbre-
kende voldoen.
Art. 5 Indien de volmagten in het
een of ander geval zwarigheid
mogten hebben te besluiten of
niet eens van oordeel mogten zijn
zullen de ingelanden oproepen
en zal als dan bij meerderheid van
stemmen in alles worden beslist.
Art. 6 De volmagten zullen elk jaar
in de maand Mei rekening en ver-
antwoording moeten doen van
hunne gehoudene admieniestraa-
tie en daarna zal om de twee jaar
dadelijk worden overgegaan tot
verkiezing van nieuwe volmagten
of weder in kiezing der ouden daar

dezen wederverkiesbaar zullen
zijn.
Art. 7 De volmagten zullen hunne
verteringen en verschotten naar
redelijkheid en billijkheid in uitga-
ven kunnen brengen.
Art. 8 De rekening zal alle jaar
acht dagen voor den rekendag in
het Klaphuis voor de ingelanden
ter naziening liggen.
Art. 9 De dag der rekening en
verkiezen van nieuwe Volmagten
zal bevorens veertien dagen het
zij door rondzegging aan de hui-

Gezicht op Garmerwolde omstreeks 1904
Van de korenmolen (rechts op de foto) bestaat nu nog slechts de
romp, links achter op het erf van de familie Stefano. Tijdens een
zware storm is de molen zo ontzet geraakt dat de kap en de wieken
verwijderd moesten worden.

zen der ingelanden het zij door
kerkkondieging ter kennis worden
gebragt der ingelanden een en
ander door de boekhouder Vol-
magt te bewerkstelligen.
Aldus gedaan overeen gekomen
en getekend in de Heidenschap
onder Garmerwolde in de maand
Julij 1800 veertig.

Deze informatie is door Herman
Huiskes verzameld bij De Gronin-
ger Archieven.

De watermolen (links op de foto)
stond links naast het ‘dorpshuis’,
daar waar nu het elektrische ge-
maal staat. Het was een grote
windmolen met een kolk, waarin
het water werd opgevangen en
daarna doorgepompt naar het
Damsterdiep. Volgens de verha-
len is er ooit iemand in die kolk
verdronken. Later werd de kolk
gedicht. Ervoor lag een grasveld-
je (Molenerf of Meul’nhaim). De
windmolen werd vervangen door
een stoomgemaal. Omstreeks
1920 was Albert Ebeling machi-
nist van het stoomgemaal. Hij
moest het vuur brandend hou-
den. Hij viel nogal eens in slaap.

Kwajongens uit de buurt slopen
dan naar binnen om ‘troep’ op het
vuur te gooien. Door alle rook was
Albert niet meer te zien. Het stoom-
gemaal is daarna vervangen door
een elektrisch gemaal. Oomkens
was ‘machinist’ van de poldermo-
len. Het werk bestond uit het be-
dienen van
knopjes, het openen en sluiten
van roostertjes, enz. Ook was hij
melkcontroleur.

Deze informatie is afkomstig van
de Historische Commissie Gar-
merwolde; de foto (een krante-
knipsel uit 1904) komt van de heer
R. Stol.
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Thesingermade?

De automobilisten onder onze
lezers herinneren zich ongetwij-
feld Glimmermade langs de A28.
Komende uit de richting Assen
had je rechts een slecht ver-
lichte parkeerplaats met die
naam, gemarkeerd door een te-
lefooncel en donkere bosscha-
ges.

Een ander kenmerk van Glimmer-
made was de onweerstaanbare
aantrekkingskracht die de parking
had op de homoseksuele mede-
mens. Sinds kort zijn alle bomen
gerooid en is het terrein omgeven
door hoge hekken en voorzien
van stadionverlichting. Het geheel
biedt een troosteloze aanblik; er
stopt geen auto meer. En de ho-
moseksuele medemens heeft on-
getwijfeld een beter heenkomen
gevonden.
Laatst bereikte Fredje uit door-
gaans betrouwbare bron het be-

Familie Van Dijken
Sinds 3 juli 2010 woont de familie Van Dijken in de Bakkerstraat op
nummer 14, in Thesinge. Jan Emo heeft 10 geleden ook al in dit huis
gewoond, hij is dus een oude bekende in het dorp. Vanuit Oldebroek
is hij weer in Thesinge komen wonen, nu samen met zijn vrouw Patricia
en dochter Maya. Jan Emo is werkzaam als monteur bij het bedrijf Agri
Nijborg, Patricia gaat binnenkort werk vinden in de zorg, zodra ze haar
opleiding heeft afgerond. Maya, ze is 12 jaar, zit op het Wesselgansfort
College, in de 1e klas. (Foto: Myla Uitham)
___________________________________________________________________________

Kerstsfeer in Thesinge
Op zondagmiddag 12 december om 17.00 uur organiseert het
Thesinger koor “TheSingers” een optreden in kerstsfeer in de
Kloosterkerk in Thesinge.

richt dat zich op of bij de parkeer-
plaats langs de Eemshavenweg
(officieel ‘Noordzeeweg’) in de
Klunder soms opmerkelijke tafe-
relen voordoen. Er zijn stellen
waargenomen (m/m en m/v) die
zich aan de slootkant ophouden
en zich onbespied wanen vanuit
de Klunder. Ze beseffen blijkbaar
niet dat ze, door schichtig om zich
heen te kijken, de aandacht trek-
ken van de argeloze wandelaar.
Ook langdurig tegen elkaar leu-
nen doet dingen vermoeden waar-
voor een parkeerplaats niet is
aangelegd. Vrijheid blijheid, daar
niet van, maar Fredje adviseert
betrokkenen gebruik te wil len
maken van de bosjes, die groeien
er namelijk niet voor niks.

Misschien voegt dit bericht iets
spannends toe aan het traditione-
le ‘Rondje Klunder’ voor zondag-
middagwandelaars. Hoewel… bin-
nenkort staan er borden met de
waarschuwing ‘Wandelen alleen
toegestaan boven de 18’.

Fredje Bouma

Owen Trijssenaar, Jochem Uitham en Guus Tammens zingen uit volle
borst: “Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staarten...”. (Foto:
Myla Uitham)

Het koor zal een gevarieerd kerst-
repertoire ten gehore brengen met
verrassende uitvoeringen van
bekende en minder bekende
kerstliedjes. Ook zijn er enkele
muzikale gasten uitgenodigd. Spe-
ciaal voor deze gelegenheid is
een groep kinderen van de basis-
school druk aan het repeteren voor
een bijdrage aan dit concert. Het

belooft een mooie middag te wor-
den met veel talent uit Thesinge!

Kaarten voor het programma kos-
ten  2,50 en voor kinderen tot 12
jaar  1,-. Voor het reserveren
van kaarten kunt u bellen met
Marinus Vermue, 050-5251272
(na 18.00 uur) of mailen
mgvermue@hotmail.com.

Dirigente Truus Schouten en de kinderen zijn al druk aan het oefenen.
(Foto: Desiree Luiken)

Tien jaar later …
Naar aanleding van de foto uit de oude doos van de boerderij aan
de Dorpsweg 1 in Garmerwolde werden we gebeld door Rika
Nienhuis-Stol. Zij vertelde dat de brand niet in 1938, maar zo’n tien
jaar later - rond 1948 - moet hebben plaats gevonden. Tenzij er
twee keer brand is geweest. Zij is geboren in 1942 en kan zich nog
herinneren dat ze samen met haar vriendinnetje Tunnie Maat
spullen uit een aangrenzend pand aan de Oude Rijksweg in
veiligheid heeft gebracht. “Wie bennen met linnenrikken en alles
aan sjaauw goan.” Ze waren bang dat de brand oversloeg; er zat
toen nog een rieten dak op de boerderij. De brand is destijds
ontstaan door hooibroei.
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De mist gaf extra jeu aan deze activiteit. (Foto: Margriet de Haan)

Kokkels zoeken
31 Oktober heeft Theo Spijker gekokkereld in het dorpshuis van
Garmerwolde. Het hoofdgerecht bestond uit een lekkere stoofpot
met biologisch rundvlees en veel groenten. Het vlees had Theo bij
de groene slager in de stad gekocht. Maar dit tochtje stond niet
in vergelijking tot de inspanning die moest worden verricht om
het voorgerecht op tafel te krijgen. Theo is namelijk wadloopgids
en hij had het idee opgevat om ’s morgens kokkels op het wad te
zoeken en die ’s avonds met brood en kruidenboter te serveren.
Op de oproep hem hiermee te helpen, reageerden 12 dorpsgeno-
ten.

Wim Moltmaker is actief aan het kokkels zoeken. (Foto: Margriet de Haan)

Om 8.30 uur vertrok de stoet naar
Westernieland om daar het wad
op te gaan. Het was een mistige
morgen, wat extra jeu gaf aan
deze activiteit. De tocht voerde
eerst langs rijen houten paaltjes.
Theo vertelde dat deze worden
neergezet en opgevuld met tak-
ken om land aan te winnen. Het
was prachtig op het wad; ganzen
vlogen over en het zonnetje kwam
heel dun door. Kokkels die zicht-
baar op het wad liggen, zijn vaak

dood en daarom moesten de kok-
kels uitgegraven worden. Na een
uurtje werken, waren de emmers
goed gevuld en de fotograaf erg
koud. ’s Avonds heeft Theo deze
schelpdieren gekookt in witte wijn.
Voor een aantal bezoekers toch
wel een spannend voorgerecht,
maar ze waren heerlijk. Het was
een leuk uitje en een heerlijk diner
met dank aan Theo.

Margriet de Haan

Januari theatermaand
Tryater speelt Zelle
Het is gelukt. Het heeft even tijd en een beetje moeite gekost, maar
het is ons gelukt de voorstelling Zelle naar Thesinge te halen.
Zelle wordt gespeeld door acteur/auteur Freark Smink en musi-
cus/ componist Hoite Pruiksma.

De voorstelling over de eigenaar-
dige dominee Zelle die, waar hij
kwam, een onvergetelijke indruk
achterliet, trekt volle zalen en blijkt
een zeer bijzondere gebeurtenis
te zijn.
Ds. Johannes Hendrikus Zelle was
een graag geziene predikant op
Het Hoge Land van Groningen.
Hij heeft ook regelmatig in Thesin-
ge gepreekt en ook hier zijn de
mensen die hem hebben meege-
maakt dat nog lang niet vergeten.
Het was spannend als hij kwam.
Niet alleen door zijn grote gestalte
en zwarte haardos, maar ook door
zijn ongeëvenaarde stemgeluid en
onvoorspelbare karakter.

De voorstelling is op zondag 23
januari en begint om 15.00 uur.
De entree bedraagt  15,-. We
verzamelen in Het Trefpunt van
waar we lopend naar de Klooster-
kerk gaan. Na de voorstelling is
het mogelijk om nog na te praten

in Het Trefpunt, waar de acteurs
ook bij aanwezig zullen zijn.
Voor wie dit mee wil maken, is aan
te raden niet te lang te wachten en
snel per mail of telefonisch kaar-
ten te bestellen. De hoeveelheid
plaatsen is beperkt en de verkoop
gaat behoorlijk snel. Kaarten kunt
u bestellen door een mail te stu-
ren naar
stichtingfelicitas@gmail.com of
neem contact op met Pluc Plaats-
man, G.N.Schutterlaan 19, Thes-
inge, tel. 050 3021927

Theater te Water met ‘Van Zusse
en Zo’
En dat is niet het enige ... het
toeval wil dat in januari Theater te
Water ons ook een bezoek brengt.
Op woensdagavond 19 januari om
20.30 uur met het stuk ‘Van Zusse
en Zo’. Voor  10,- p.p. kunt u dit
theaterstuk bijwonen. Ook voor
deze voorstelling geldt: wees er
tijdig bij, de hoeveelheid plaatsen
is beperkt.
De plaats waar de voorstelling
wordt opgevoerd is bij het ter per-
se gaan van deze editie nog wat
onzeker; Garmerwolde of Thesin-
ge. We houden u op de hoogte.

Januari theatermaand zullen we
maar zeggen.

Pluc Plaatsman

PS. De voorstelling van Theater te
Water op zondag 28 november in
Garmerwolde is komen te verval-
len.

Alle bellers, schrijvers, langskomers, kaartjesstuurders, bloembe-
zorgers en stuurders van attenties,

Bedankt
Het heeft me heel veel goed gedaan en gesterkt zodat ik weer thuis
kan zijn in het weekend. Ik ben op de goede weg terug, maar moet
voorlopig nog door de week in het Maartenshof verblijven.
Nogmaals allemaal bedankt.

Renske Werdekker
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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
14 december vóór 18.00 uur.

Foto van de maand
Rosa Elbertsen (rechts) en haar vriendin Merlijn gingen ondanks de
regen graag met hun lampion langs de huizen. (Foto: Margriet de Haan)
__________________________________________________________________________________________________________________

Agenda
Woensdag 1 december
Brug 10 Garmerwolde; 13.00 -
21.00 uur: Extra opening

‘s middags: in de schuur heeft
de Sint iets verstopt voor elk kind

‘s avonds: onder het genot van
High Tea je december inkopen
doen gezellig samen met je vrien-
din, moeder of buurvrouw.
Voor elke betalende klant ligt er
een cadeautje klaar!
Donderdag 2 december
Kerk Garmerwolde; 20.00 uur: De
lezing ‘Zilver in Groningen’ door
dr. Egge Knol, conservator van
het Groninger Museum.
Vrijdag 3 december
Buurhoes Ten Boer; 14.00 uur: Voor-
lichting door de thuiszorgorganisa-
tie Beter Thuis Wonen in samen-
werking met Koks Herberg, georga-
niseerd door de ANBO. Alle vijftig-
plussers zijn van harte welkom!

Vrijdag 10 december
Garmerwolde; vanaf 18.00 uur:
ophalen oud papier
Zondag 12 december
Kloosterkerk Thesinge; 17.00 uur:
Optreden in kerstsfeer van het
Thesinger koor TheSingers.
Woensdag 15 december
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol-
de; 19.45 uur: Kerstavond voor en
door de dames van de NBvP Vrou-
wen van Nu
Donderdag 16 december

Kerkhörn Garmerwolde; 10.00
uur: Koffiemorgen in kerstsfeer.
Gezelligheid troef! Er kunnen nog
meer bij, zowel heren als dames.

Dorpshuis De Leeuw, Garmer-
wolde; 20.00 uur: Jaarvergade-
ring Presto, met verloting en na
afloop kaarten en sjoelen
Zaterdag 18 december

Thesinge: vanaf 9.00 uur: Op-
halen oud papier

Brug 10; 14.00 - 17.30 uur:
Kerstfair met diverse standhou-
ders.

Zondag 19 december
Garmerwolde: Kerstdiner
Dinsdag 21 december
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol-
de; 14.30 uur: Kerstmiddag plus
broodmaaltijd voor 50+, georga-
niseerd door de Vrouwenraad. Alle
belangstellenden zijn van harte
welkom. Aanmelden t/m maan-
dag 13 december bij Etty Bouw-
man, tel. 050-541 65 03 of Hillie
Ramaker, 050-541 53 35.
Woensdag 19 januari
Trefpunt Thesinge / De Leeuw
Garmerwolde; 20.30 uur: Theater
te Water met ‘Van Zusse en Zo’.
Zondag 23 januari
Trefpunt-Kloosterkerk Thesinge;
15.00 uur: Tryater speelt Zelle.
_______________________________________________

Protestantse gemeente
Garmerwolde/Thesinge
Zondag 28 november
1e zondag van Advent
bevestiging en afscheid leden
kerkenraad. Dienst om 11.00 uur
in Thesinge, voorganger is ds. vd.
Lagemaat uit Ten Boer. Vooraf-
gaand aan de dienst koffiedrin-
ken.
Zondag 5 december
2e zondag van Advent
dienst om 10.00 uur in Thesinge
voorganger is ds. vd. Molen uit
Winsum.
Zondag 12 december
3e zondag van Advent
Dienst om 10.00 uur in Thesinge
voorganger is dhr. Dijkstra uit
Gasselternijveenschemond.
Zondag 19 december
4e zondag van Advent
Dienst om 11.00 uur in Thesinge
voorganger is ds. v.d. Lagemaat
uit Ten Boer. Voorafgaand aan de
dienst koffiedrinken.
Kerstavond 24 december
kerstnachtdienst om 20.30 uur in
de Kloosterkerk te Thesinge om
22.00 uur in de kerk te Garmer-
wolde.
Eerste kerstdag 25 december
dienst om 10.00 uur in Thesinge
voorganger is ds. Roosenboom
uit Drachten.

Chr. Gereformeerde
Kerk Thesinge
Zondag 28 november
09.30 uur St. D. Bos
14.30 uur St. D. Bos
Zondag 5 december
09.30 uur Ds. R. v/d Kamp
14.30 uur Ds. R v/d Kamp
Zondag 12 december
09.30 uur DS. B. Witzier
14.30 uur Ds. Otten
Zondag 19 december
09.30 Dienst des woords
17.00 uur Ds. D.J. Steensma
Zaterdag 25 december
1e kerstdag
09.30 uur Zangdienst o.l.v. Br.
Hilbers
14.30 uur Kinderkerstfeest
Zondag 26 december
2e kerstdag
09.30 uur Dienst des woords
14.30 uur Dienst des woords

Mmmmmm…
Zondagmiddag 7 november hebben kin-
deren uit Garmerwolde in het dorpshuis diver-
se hapjes gemaakt. Vanaf 17.00 uur konden
deze lekkernijen, samen met een drankje, genut-
tigd worden. Bas Stefano serveert zijn eigen lekkernij.
(Foto: Melissa de Bode)


