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Theo Spijker 
'Verandering is goed voor een mens' 

"Doe eens bewust iets anders en wacht het resultaat af. Dat kan iets heel nieuws opleveren", zegt Theo Spijker. De bloemenhandelaar, 
kunstschilder, wadloper, hardloper en hobbykok met belangstelling voor filosofie is er zelf het levende bewijs van. Een gesprek over 
lastige klanten, een van de mooiste dagen uit zijn leven en snot voor de ogen. 

Wie is Theo Spijker? 
Theo woont in Garmerwolde, aan 
de Dorpsweg 11 , tegenover het 
doktershuis. Hij kwam er in 1993 
wonen met zijn toenmalige vrouw 
Joke, en hun kinderen Tim en 
Cathelijn. Inmiddels zijn de kinde
ren uitgevlogen en sinds vier jaar 
woont Theo met Hilde-Marie in 
het inmiddels verbouwde en uit
gebreide huis. 
Hij is geen Groninger, dat hoor je 
meteen. Theo (1956) werd gebo
ren in Laren, waar hij tot zijn 23e 
woonde. Hij ging er naar de rooms
katholieke lagere school en naar 
de mavo. En daarna, op de brom
fiets , naar de middelbare tuin
bouwschool in Utrecht. De liefde 
bracht hem naar het Noorden. Hij 
vond er een kamer boven een 
café, in het gehucht Hefswal, en 
ging aan de slag bij een houthan
del. "Ik verstond mijn collega's niet. 
Het Gronings klonk mij als Ara
bisch in de oren." 
Begin jaren tachtig begon hij voor 
zichzelf als ambulant bloemen
handelaar. "Als een soort SRV
man reed ik door de straten, met 
een grote bel kondigde ik luid mijn 
komst aan." Bloemenhandelaar is 
hij nog steeds maar door de stra
ten rijdt hij niet meer. Hij verkoopt 
vanuit zijn wagen bij bejaardente
huizen en heeft onder meer res
taurants en ziekenhuizen als vas
te klant. En natuurlijk is er zijn 
kleine 'filiaal ' in de Agrishop in 
Garmerwolde. 

Koop bloemen met je hart 
"Bloemen: een mooi, maar moei
lijk artikel", zegt Theo. "Heel iets 

Theo Spijker; de bloemenhandelaar, kunstschilder, wadloper, hardlo
per en hobbykok. (Foto: Margriet de Haan) 

anders dan een kopje of een thee
doek, om maar iets te noemen. 
Mensen hebben er hoge verwach
tingen van. Een bos chrysanten 
moet toch wel drie weken staan. 

In mijn begintijd had je in de winter 
een beperkt assortiment: narcis
sen, tulpen en fresia's, zal -ik maar 
zeggen. Nu zijn er veel meer soor
ten. Dus moet het er ook allemaal 

zijn. Vroeger kende je de kwe
kers, wist je ook welke kwaliteit je 
kreeg. Nu komen veel bloemen uit 
het buitenland, en moet je maar 
afwachten wat je krijgt. Veel men
sen klagen ook dat bloemen sinds 
de komst van de euro veel duur
der zijn geworden. Maar dat is 
echt niet zo. Voor vijf gulden kreeg 
je echt geen bos bloemen meer. 
In het buitenland willen mensen 
graag open bloemen, zeker om 
aan een ander cadeau te geven. 
Maar wij Nederlanders zijn zuinig. 
We kopen bloemen graag in de 
knop, zodat we er zo lang mogelijk 
iets aan hebben. Maar als de kwe
ker ze te rauw snijdt, komen de 
knoppen weer niet open. Kortom: 
als bloemenverkoper krijg je veel 
commentaar van klanten, je doet -
het niet gauw goed. Ik ken colle
ga's die daar niet meer tegen kun
nen en ermee stoppen. Zelf geb ik 
er ook wel last van, maar ik ga er 
nuchter mee om." 

"Bloemen, koop ze om hun 
vorm, kleur of geur. 
Koop ze met je hart. 
Koop ze om hun verganke
lijkheid en geniet er van." 
Theo Spijker 

Het nu 
"Toen ik mijn bloemenhandel had 
opgebouwd, vond ik het tijd om 
verder te kijken. In mijn jeugd 
was ik niet gemotiveerd om te . 
studeren. Dus ik dacht: dat ga ik 
nu doen. Ik koos voor de studie 
cultuurwetenschappen aan de 



Open Universiteit: literatuur, cul
tuurhistorie en filosofie. Ik heb 
die studie niet helemaal afge
maakt, maar er veel aan overge
houden, een brede algemene 
ontwikkeling bijvoorbeeld. De fi
losofie vond ik het leukst. Wat ik 
bijvoorbeeld fascinerend vind, is 
het moment nu. Jonge mensen 
kijken naar de toekomst, oude 
naar het verleden. Maar waar 
beleef je bewust het moment van 
nu? Een boeiend proces vind ik 
ook handelen, iets doen en daar
door iets veranderen, iets onver
wachts teweegbrengen. Het re
sultaat kan een heel positieve 
uitwerking hebben op een mens." 

Zelfportret met hoed 
"Alles is al geschilderd en toch 
blijft een schilderij maken een 
interessante bezigheid . Niet al
leen het resultaat is belangrijk 
maar ook het schilderen zelf. 
Ik heb altijd al willen schilderen. 
Toen ik midden dertig was, kwam 
het er van. Ik zag in de krant een 
advertentie voor een cursus en 
pakte door. Daarna heb ik meer
dere cursussen, waaronder por
trettekenen, gevolgd bij verschil
lende kunstenaars . Bij de een 
leerde ik dit, bij de ander dat." 
Theo wijst op een schilderij met 
paarden en op een ander met 
drie vrouwen. "Deze heb ik bij
voorbeeld gemaakt in de stijl van 
Karel Appel . Eerst breng je de 
kleuren aan, dan de lijnen. Er zijn 
zo veel manieren, eigenlijk ben ik 
nog steeds zoekende." Weer heel 
anders is het schilderij dat Theo 
'Gado Gado' heeft genoemd: een 
strakke, abstracte vlakverdeling, 
waarin een gezicht is verborgen. 
Dan is er nog het 'Zelfportret met 
hoed' uit 2008. "Het laatste schil
derij dat ik gemaakt heb. Het schil
deren zit nog wel in mijn hoofd, 
maar er zijn zo veel andere din
gen ... wadlopen bijvoorbeeld. " 

Fascinerend wad 
"Het wadlopen heb ik eigenlijk bij 
toeval ontdekt. Mijn moeder was 
net overleden, en ik nam mijn 
vader en mijn familie mee naar 
Pieterburen, naar de zeehonden
crèche van Leni 't Hart. Daar zag 
ik een folder over wadlopen. Met 
mijn zoon Tim heb ik later een 
wadlooptocht gemaakt. Fascine
rend vond ik dat. Je loopt zo 'n 
anderhalf uur over het wad door 
geulen en over zandplaten , je 
ziet geen weg, je hebt geen her
kenningspunten . Ik werd nieuws
gierig : hoe werkt dat? Toen ik me 
voor een tocht naar Rottumeroog 
wilde inschrijven, zat die vol. Ik 

2 

bleef maar doordrammen. Toen 
zeiden ze daar: 'Als je het zo leuk 
vindt, waarom word je dan zelf 
geen gids?' Zo g~zegd , zo ge
daan. Ik heb theorie- en praktijk
examen gedaan en werd aspi
rant-gids, hulpgids en uiteindelijk 
hoofdgids. Sinds vier jaar heb ik 
mijn eigen bedrijf: 'Wadlopen met 
kleine groepen'. -
Het Nederlandse waddengebied 
is een van de mooiste wadden
gebieden ter wereld. Het is ook 
het meest uitgestrekte aaneen
gesloten waddengebied ter we
reld en zeer belangrijk voor de 
miljoenen vogels die hiervan af
hankelijk zijn. Daarom staat het 
gebied ook op de werelderfgoed
lijst van Unesco en heeft het de
zelfde status als bijvoorbeeld de 
Grand Canyon in Amerika." 

Praten met een huilertje 
"Ik vind het geweldig leuk om 
mensen dit gebied te laten zien. 
Dit is óók Nederland. Maar ik ga 
ook graag alleen het wad op. Dat 
moet ook voor het seizoen weer 
begint. Dan ga ik de route ver
kennen, kijken wat er allemaal 
gebeurd is. Door storm en ijs
gang bijvoorbeeld kunnen geu
len en slikvelden veranderd zijn. 
Een van de mooiste dagen van 
mijn leven heb ik beleefd op Si
monszand, een zandplaat tus
sen Schiermonnikoog en Rott
umeroog. In mijn eentje, bepakt 
en bezakt, tentje op de rug, ging 
ik erheen. Mét een metaaldetec
tor, want dat wilde ik ook wel 
eens doen. Maar dat had ik na 

twintig minuten wel gezien. Toch 
kwam het apparaat me nog goed 
van pas, want ik was op de heen
weg mijn tentstokken verloren . 
Met de metaaldetector en een 
gevonden paal bouwde ik mijn 
tentje. In de 24 uur dat ik daar 
was, was het twee keer hoogwa
ter, op 5 meter afstand van mijn 
tentje! Ik zag er zeehonden en 
vogels vlak voor mijn neus, en 
'praatte' met een verdwaald hui
lertje, dat zo 'n honderd meter 
verderop lag. We hielden elkaar 
gezelschap. Ook mijn kaart was 
ik kwijtgeraakt, maar als je zo 
veel wadloopervaring hebt, is een 
kaart niet meer zo belangrijk. Na 
een tocht van vierenhalf uur kwam 
ik toch behouden weer aan land. 
Het waddengebied zo uniek en 
wonderschoon, en zo dichtbij. 
Soms woest, soms kalm, maar 
nooit saai. Eigenlijk moet ieder 
mens er eens in zijn leven een 
paar uur hebben rondgewan
deld. " 

Snot voor de ogen 
"Hardlopers vond ik altijd maar 
uitslovers. Maar een jaar of tien 
geleden, wilde ik dat toch ook wel 
eens doen. Hardloopschoenen 
kreeg ik voor mijn verjaardag. 
Toen moest ik nog het lef hebben 
om die hardloopschoenen en 
sportkleren aan te doen. Op een 
tweede kerstdag was het zo ver; 
ik liep maar meteen een rondje 
van vijf kilometer. Een spierpijn 
dat ik gehad heb. Pas drie maan
den later was ik zo ver dat ik dat 
rondje weer af kon leggen . Ik 

bouwde geleidelijk aan mijn af
stand op, van vijf naar tien kilo
meter, tot aan de halve mara
thon. De eerste Bommenberend
loop ooit liep ik net binnen de 
twee uur. Daarna moest ik wel 
naar de auto worden gedragen. 
Ik heb nu zo'n zes hele mara
thons gelopen, mijn snelste tijd 
was 3 uur en 38 minuten. Hele 
marathons loop ik niet meer, maar 
hardlopen doe ik nog steeds. Het 
is soms heerlijk om met snot voor 
je ogen te lopen." 

Kokkels van de kok 
Koken voor groepen, nog een 
hobby van Theo. Voor wadlopers, 
voor vrienden en soms voor het 
dorp. Zo kookte hij een onlangs 
een driegangenmaaltijd in het 
dorpshuis van Garmerwolde. 
Voor de ingrediënten van het 
voorgerecht ging hij in de vroege 
ochtend met een groep van twaalf 
dorpsgenoten naar het wad. Daar 
werden de kokkels gezocht, die 
Theo 's avonds als voorgerecht 
opdiende, gekookt in witte wijn , 
geserveerd met toast en kruiden
boter. Je bent wadloper of je bent 
het niet! 

Wadlopen met Theo als gids? 
Dat kan. Kijk op www. 
wadlopenmetkleinegroepen.nl. 

Anne Benneker 



Irene Plaatsman voltooit tweede universitaire opleiding 
Eigenlijk had het voor Irene Plaatsman niet zo nodig gehoeven, weer een stukje over haar en haar 
studie in de G& T. Maar ja, dan moet ze ook maar niet tweemaal afstuderen. Want dat deed Irene 
afgelopen september. Nadat ze in 2008 al haar studie Godsdienstwetenschap had afgerond, 
voltooide ze twee jaar later de studie Geestelijk Verzorger. In beide gevallen lag de nadruk van de 
opleiding op de filosofie. En - heel bijzonder - in beide gevallen studeerde ze cum laude af, met lof. 

Filosofische boeken 
Met haar afstuderen kwam er een 
einde aan een jarenlange drukke 
periode. Want Irene deed haar 
studies naast haar werk. Ben je, 
enkele maanden na de buluitrei
king, al een beetje uitgerust? 'Nee', 
zegt Irene, 'eerlijk gezegd kan ik 
mijn draai nog niet zo goed vin
den. Ik ben erg ongedurig. Ook 
ben ik nog steeds geneigd veel 
filosofische boeken te lezen, van 
hindoeïstische, boeddhistische en 
joodse filosofen. Ik weet niet of dat 
afkickverschijnselen zijn, of dat het 
gewoon interesse is. Romans, die 
ik graag weer eens wil lezen, blij
ven vooralsnog ongelezen liggen.' 
Wat zoek je in die filosofische boe
ken? 'Ze gaan over onderwerpen 
die ik in mijn studie ben tegenge
komen. Bijvoorbeeld over hoe er 
gedacht wordt over dit leven. Zo 
zeggen boeddhistische filosofen 
dat er geen zelf is. Maar wat is een 
zelf eigenlijk? Wie is de ik die ik 
zegt? Ik vind het leuk om daarover 
na te denken en erover te leren. Ik 
heb me altijd al voor dit soort vra
gen geïnteresseerd. Het mooie is 
dat ik nu door mijn studies weet 
welke boeken ik moet lezen.' 

Praktijk 
Toch blijft het niet bij lezen alleen. 
Door de opleiding kon Irene een 
ander soort werk gaan doen, waar 
ze het geleerde in de praktijk kan 
toepassen. Na 28 jaar voor de 
klas gestaan te hebben, werkt ze 
nu als geestelijk verzorger bij Len
tis, de geestelijke gezondheids
zorg in de provincie Groningen. 
'Mensen die daar in therapie zijn , 
of zijn opgenomen in een psychia
trisch ziekenhuis, thuis begeleid 
worden, of soms in een bescherm
de woonvorm wonen, kunnen een 
beroep doen op een geestelijk 
verzorger. Als geestelijk verzor
ger ben je gespecialiseerd in 
zingeving , levensbeschouwing , 
rouwen verlies in de ruimste zin 
van het woord. Stervensbegelei
ding en het leiden van uitvaarten 
horen ook bij mijn werk. Ik houd 
individuele gesprekken , veel 
groepsgesprekken en bied ook 
cursussen aan. Dat doe ik niet 
alleen voor cliënten maar ook voor 
het personeel. ' 

Irene Plaatsman. (Foto: PluG Plaatsman) 

Hoe heb je het 'kunnen volhou
den, twee studies naast je werk? 
'Dat kon door erg gemotiveerd te 
zijn en door een man te hebben 
die zag dat het goed voor me was. 
Overigens heb ik het nooit opge
vat als een zwarft last. Meestal 
beleefde ik er ontzettend veel ple
zier aan.' 

In de redactie 
Dat ze niet meer studeert, bete~ 
kent voor Irene nog niet dat ze 
ineens tijd over heeft. Maar ze kan 
nu wel eindelijk een verzoek inwil-

ligen dat haar al heel lang geleden 
door medewerkers van de G& T is 
gedaan: 'Het is me achttien jaren 
geleden al eens gevraagd. En er 
was altijd wel een reden om niet 
op het verzoek in te gaan. Nu 
moet het er toch maar eens van 
komen, ik word lid van de redactie 
van de G& T. In die functie hoop ik 
ook te kunnen doen wat ik het 
liefste doe: verhalen van mensen 
aanhoren en daar dan iets over 
schrijven.' 

Edzard Krol 

Sam Bijsterveld en Luc Visser met de slee 
bij het GEO-veld. (Foto: Margriet de Haan) 

Meezingen in 
Thesinge 
Als u een concert bijwoont 
waar bekende, meeslepende 
muziek ten gehore wordt ge
bracht, voelt u dan ook de 
aandrang om ongegeneerd 
mee te gaan brullen? Zoals 
dat thuis, onder de douche of 
in besloten familiekring, rus
tig mag? Maar ja, in een kerk 
of concertzaal hoor je je te 
gedragen, en dat betekent: 
mondje dicht, ook al kriebelt 
het van binnen en beginnen 
de stembanden spontaan te 
trillen. 

Maar er gloort hoop voor de 
meezingers. Over niet al te lan
ge tijd gaat in de Kloosterkerk in 
Thesinge het project 'Meezin
gen in Thesinge' van start. On
der de bezielende leiding van 
Henk de Muinck, pianist, arran
geur en dirigent, en onder
steund door het Thesinger koor 
TheSingers, organiseert de 
stichting Felicitas een middagje 
grenzeloos zingen. Hebt u altijd 
al onder deskundige leiding wil
len meegalmen op schitterende, 
wereldberoemde melodieën? 
Kom dan naar de kerk en zingt 
allen uit volle borst mee. 

Onder het motto 'Van Bach tot 
Beatles, van Mozart tot M.G. 
Schmidt' hebben wij een wellui
dend programma samengesteld 
dat een mengelmoes is van we
reldhits, keiharde krakers, gou
den ouden en klassieke hoog
tepunten. Een stemtest is niet 
nodig. Het enige dat van u ver
langd wordt is enthousiasme en 
zin in muziek. 

Door omstandigheden en ge
doe kan het zangfestijn pas in 
het nieuwe seizoen plaatsvin
den. 
Op een nader te bepalen datum 
wordt er dan in de Kloosterkerk 
vol vuur (mee)gezongen. Zan
gers, smeert uw stem! 

PlUG Plaatsman 
Ton Heuvelmans 



Kerstmorgen in Thesinge 
Ook dit jaar werd de kerstmorgen in het nog vredige en vrieskou
de Thesinge ingeluid met kerstliederen, gespeeld en gezongen 
door een zo langzamerhand bekend groepje Thesingers. Om 5.30 
uur druppelden aan de Schoolstraat de muzikanten en koorleden 
binnen. Eerst nog even een kop koffie of thee, met een plakje 
suikerbrood, krentenbrood of spijsbrood. 

Om 6.00 uur was de club com
pleet en gingen we met z'n zestie
nen, dik ingepakt tegen de kou, 
naar buiten. Als gastzanger was 
Fred Ritsema aanwezig. Fred, 
opgegroeid met deze traditie, was 
met zijn gezin over uit Amerika, 
waarheen hij jaren geleden is geë
migreerd. 
Traditioneel werd begonnen met 
'Stille nacht, heilige nacht' en daar
na werden onder diverse lantaarns 
de kerstliedjes ten gehore ge
bracht. De zangers en zangeres
sen hadden het relatief gemakke
lijk: zij konden de handen mees
tentijds nog wel warm houden. De 

Stille nacht??? 

muzikanten hadden het bedui
dend moeilijker. Het is lastig spe
len met dikke handschoenen aan. 
En na verloop van tijd - het ene 
instrument is gevoeliger voor vocht 
dan het andere - gingen de ven
tielen vastzitten, waardoor er nog 
wel eens een noot wegviel of er 
helemaal geen tonen meer te pro
duceren waren. Maar vanuit het 
Dorp naar Molenweg, weer terug 
naar Dorp en toen naar Schutter
laan en terug, overal konden de 
liedjes toch nog worden gespeeld 
en gezongen, zelfs al ontstonden 
er op den duur ijspegels aan de 
instrumenten. En een muzikant 

Kerstavond in de Nederlands Hervormde Kerk van Garmerwolde 
met mooie zang en gitaarspel van Laura en Cynthia Buiter bij de 
kansel en Sanne Werkman en haar vriendin Judith bij het orgel. Plus 
een interessante bijdrage van Jurjan Groothuis. En er werd ook 
weer samen met het Gemengd Mannenkoor gezongen. Wat men 
toch allemaal doet om een volle kerk (met jong en oud) te krijgen ... 
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De Rabobank is altijd 
dichtbij ... 
Rilbobank Noord Groningen vindt het belangrijk betrokken te Lijn bij haar verenigingen 

en stichtingen. Daarom sponsoren wij evenementen op hel gebied van cultuur en sport 

rn onze regio. Samen staan we sterk. Dat is hetrdee. 

Samen staan we sterk. Dat is het idee. 

www.rabobank.nl/noord-groningen Rabobank 

Traditioneel wordt op de brug afgesloten met het 'Ere zij God'. 
(Foto: Koos van de Belt) 

minder betekende een zanger 
meer. 

In menig huis werd, zelfs op dit 
vroege tijdstip, al een gordijn opzij 
geschoven om ook even te kijken 
naar de muzikanten. Weer op de 
brug aangekomen werd, ook al 
traditioneel , afgesloten met het 

'Ere zij God'. Om bijna acht uur 
kwamen wij én de instrumenten 
bij mevrouw Ritsema weer op tem
peratuur onder het genot van een 
heerlijk kerstontbijt. 

Koos van de Belt 

De Trekpadbloazers. (Foto: Sieb-Klaas Iwema) 

Het was een prachtige winterse 
avond; hetgeen later werd voort
gezet met "De Trekpadbloazers". 
Zij verzorgden op meerdere plek
ken in Garmerwolde de intrede 
van de Eerste Kerstdag met kerst
liederen. De blazers hadden veel 
plezier. Dat kwam misschien ook 
doordat men dacht dat de ventie
len niet vast zouden vriezen door 
het vuur van de vuurkorf bij de 
mooie kerststal op de Konings
heert en iets alcohol. 
Hup, in de auto en op naar een 
andere plek. En de mensen (in 
bed) maar denken: Wat maken de 
engelen of herders mooie muziek 

Sanne Werkman. (Foto: Sieb-Klaas 
Groeljes, Sieb-Klaas Iwema Iwema) 



Carla van den Bergh ontvangt de prijs uit handen van voorzitter 
Herman Huiskes. (Foto: Dirk Heslinga) 

Hoe lang was de kerstboom,? 
De Kerst is weer een flinke tijd achter de rug en veel van de 
verlichting is weer voor een jaar opgeborgen. Onze boom uit 
Hesel is ook weer ontmanteld en lag nog een dag bij de Agrishop. 
Is daarna stukken gezaagd en afgevoerd. Wat nog overbleef was 
de uitslag van de vraag: Wie raadt de lengte van de Kerstboom? 

Een flink aantal mensen had een 
poging gewaagd en de inschrijf
lijst ingevuld. Altijd lastig, want de 
boom staat natuurlijk ook nog voor 
een deel in de grond. Nauwkeuri
ge en vakkundige meting leerde 
dat de boom een lengte had van 
7.58 meter. Niemand had het pre
cies goed maar er is altijd één die 
er het dichtst bij zit. De winnaar 
van 201 0 is dan ook geworden: 
Carla van den Bergh uit Lageland 

Maai dorp 

(maar ooit woonachtig in Garmer
wolde!) met een schatting van 7.85 
meter. 
Dorpsbelangen Garmerwolde had 
hiervoor een mooie prijs in petto. 
Een prachtig fruitpakket van de 
Agrishop viel haar ten deel. 
En voor allen die naast de prijs 
grepen: over 11 maanden al kun 
je opnieuw een gokje wagen! 

Dirk Heslinga 

Op eerste Kerstdag gewekt worden door Kerstmuziek en zang. 
Ik realiseer me dat wij dit al heel wat jaren hebben gehoord, maar dit 
jaar voelt het heel bijzonder dat wij het samen mogen meemaken. 
Dorpsgenoten, bedankt voor alle opbeurende woorden, kaartjes, bloe
men en aandacht die wij tijdens en na het verblijf van Parry in het UMCG 
hebben ontvangen. We hebben 25 jaar geleden een goede keuze 
gemaakt door in Thesinge te komen wonen. 

Parry en Sjanie de Raad 

Het bankje 
In de kerk wordt het dan natuurlijk zittend in de bank. Daar schuif 
je in. Maar als je boven zit, dan zet je je op de enige daar aanwezige 
bank. Met Fred Ritsema en z'n gezin was deze losstaande bank 
vol. Kor van Zanten, die eerst de klok luidde, zette zich toen - als 
koster - ook in de bank. 

Veertig jaar geleden werd de klok 
ook geluid, alleen toen door Lau
rens Dreise. Het is namen lijk 40 
jaar geleden, dat de eerste kerst
nachtdienst plaatsvond. Ds. J.L.C. 
Boert jens (toen Chr. Geref.) preek
te en bepaald niet voor lege stoe
Ien en banken. Muziekkorps Julia
na begeleidde de samenzang en 
Siewert Pilon speelde orgel. 
Nu bespeelde Piet Ettema, zit
tend op 'zijn bankje', het Meijer
orgel en begeleidde de Bazuin 
ons. Alleen Lammert Plijter en zijn 

Redder in naad 

vrouw Carolien spelen als Thesin
gers in dit korps. En dan waren er 
nog de Thesinger kerstblazers. 
Die zaten niet, maar stonden bui
ten in de kou ons te verwelkomen. 
Nee, ik ga niet verder op de dienst 
in, met als voorganger Wybren 
Epema. Dan had u er moeten zijn. 
Maar u kunt in de herkansing, dit 
jaar. Dan is het 41 jaar geleden 
dat de eerste kerstnachtdienst 
plaatsvond. 

Jakob v.d. Woude 

Op donderdag 23 december hield de Vrouwen raad van Garmer
wolde haar jaarlijkse kerstmiddag plus broodmaaltijd voor 50+ in 
dorpshuis De Leeuw. Er hadden zich maar liefst 36 personen (17 
heren en 19 dames) - uit Garmerwolde, Thesinge, Ten Boer en 
zelfs Groningen - aangemeld. Vele oud-dorpelingen verheugen 
zich elk jaar weer op deze gezellige bijeenkomst. 

Helaas werd Elle de Vries - onze 
beoogde artiest - 's nachts ziek en 
moest het bestuur te elfder ure op 
zoek naar iemand anders. 
Gelukkig kon Jaap Nienhuis - be
kend van RTV Noord - zich nog 
vrijmaken en hielp ons uit de 
brand. Wat kan die man praten! 
Over zijn jeugd, de door hem uit
gereden barre Elfstedentocht in 
1963, het weer... Aan onderwer
pen geen gebrek; we hebben ons 
geen minuut verveeld! 
Na het kerstverhaal - als vanouds 
voorgelezen door Ettie Bouwman 

- gingen we aan tafel voor een 
prima verzorgde broodmaaltijd 
met alles erop en eraan. We pas
ten nog net met z'n allen in de 
voorzaal! 

En na de buikjes dik en rond te 
hebben gegeten, ging een ieder 
weer voldaan op huis aan. 

Hil/ie Ramaker-Tepper 

17 heren hadden zich aangemeld. 
(Foto: Sieb-K/aas Iwema) 
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Dat was een dubbele! 
Dit jaar geen vuur op oudjaarsdag in Garmerwolde! 't Was zelfs 
afgezet met bouwhekken en er was ook nog controle door de 
milieupolitie. De jeugd was overdag wat aan het knallen met 
rotjes. Maar bij oudjaar hoort natuurlijk ook een beetje carbid 
schieten met melkbussen door Johan Tammeling (privé). Mooie 
doffe knallen ... 

En 's avonds om 00.10 uur: kloksmeren. Oftewel: Het nieuwe jaar 
inluiden met klokgelui en elkaar een gelukkig nieuwjaar kussen of de 
hand schudden. Met een borrel of chocolademelk. De mensen wisten 
de weg goed te vinden en men sloeg ijverig aan het luiden. Soms met 
een dubbele tik. Maar dat mocht niet, want men (m/v) was dan te 
fanatiek aan het trekken. De animo van jong en oud was zo groot dat 
er iets langer doorgetrokken werd. 
Daarna kon men meteen lopend doorgaan naar Jägermeister. Deze 
was open; Magic Five was er met swingende muziek. De eerste borrel 
was van Dorpsbelangen en de versnapering van Jägermeister. Er was 
een leuke groep mensen aanwezig die elkaar daar een voorspoedig 
nieuwjaar toe wensten en al toostend en dansend de nieuwjaarsmor
gen indoken. Een geslaagde gezellige nacht ... 

Groeljes, Sieb-Klaas Iwema 

Johan Tammeling; een beelje carbid schieten. (Foto: Sieb-Klaas Iwema) 

In Thesinge werd de klok door vele klokkenluiders geluid. Ook Trijn van 
der Meulen hielp een handje. (Fototoestel: Andries van der Meulen) 
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(Foto: Sieb-Klaas Iwema) 

Het nieuwe jaar werd ingeluid door Margriet de Haan en haar zoon Luc. 
(Foto: Sieb-Klaas Iwema) 

Henk Hoiting en zijn zoon Jesper op oudejaarsnacht. (Foto: Margriet de 
Haan) 



AGRISHOP 
VEBSWIHKEL 
Boerderijverkoop: 

• groenten en fruit 
• fruitmanden 
• aardappelen 
• scharreleieren 
• vlees 
• boerenzuivel 
• salades en rauwkost 
• brood 

• 

STUDIO 

~m~ 
Dames & Herenkapper 

zonder afspraak! 

MAANDAG GESLOTEN 

DINSDAG T/M VRIJDAG: 

09.00 - 12.00 UUR 
13.00 - 18.00 uur 

ZATERDAG: 

08.30 - 12.00 UUR 
12.30 - 16.00 uur 

Lindenstraat 1 - Ten Boer 

Van onze bedden hoeft u niet wakker te liggen! 
Wij zijn als dealer van Tempur en Norma Boxsprings sterk in bedden. 

WOON- EN SLAAPCOMFORT SINDS 1932 

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer - Telefoon 050-3021383 

~ .... B __ U ...... RINGA 
sanitair en verwarming 

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde 
T (050) 5493950 - M 06 53729369 

VISHANDEL 
~~I(,(h_ 

gfflit 
LEVERANCIER qROOTKEVKEN EN HORECA 

Lamsoor 11 
9738 AL Groningen 
www.vJshandelsmit.nl 

Telefoon: 050 - 5496150 
Fax 050 - 5496151 
Email info@vishandelsmit.nl 

~ ~ Installatietechniek 

., VAATSTRA B. V. 
Verbindingsweg 199781 DA Bedum Tel: 050-3012832 Fax: 050-3010625 

NIJDAM NIJDAM NldDAM 
HOUTMARKT HOUTMARKT WOONWINKEL 
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Nijjoarsveziede Thesinge 
In café Molenzicht wordt op 15 januari door Menco v.d. Berg, 
voorzitter van Dorpsbelangen, een zaal vol bezoekers van dit 
jaarlijkse evenement welkom geheten. De band 'Daip River' brengt 
de stemming er in met grunniger laidjes op bekende melodie met 
eigen tekst en deels ook eigen werk van de formatie die bestaat 
uit zang, basgitaar, Spaanse gitaar en accordeon. De naam is 
ontleend aan het feit dat alle band leden aan het Damsterdiep 
wonen. Het optreden van de band, met tussendoor een pauze 
waarin de onvermijdelijke lootjes voor de tombola worden ver
kocht, wordt afgesloten door het volledige Grunnigs Laid uit 
volle borst met de zaal te zingen. 

Dan het hoogtepunt van de avond! 
Roelie Dijkema heeft van het ver
leden jaar de wetenswaardighe
den weer mooi genoteerd. Of het 
voor Joke Sneek, die al jarenlang 
het geschreven verhaal uittypt, 
goed leesbaar is blijft voor ons 
een vraag. Of wordt er door Tho
masvaer (Roelf Jansen) af en toe 
zelf een draai aan gegeven? Het 
levert in ieder geval mooie 'krom
municatie' op. Het wereldnieuws 
en landelijk nieuws wordt aange
stipt maar wereldberoemd in Taisn 
zijn de verhalen uit eigen dorp. Er 
is voor Roelie wel een 'bron van 
nijs' verdwenen nu de brijventer in 
mei is gestopt met zijn bedrijf. 
Enkele opvallende stukjes wil ik 
hier nog even noemen: de feest
week met als thema 'Meziek' , de 
verschillende onderdelen passe
ren de revue maar wat zegt Roelf 
toch van het hippiegebeuren met 
'love and peace'?; de tevreden
heid over de restauratie van onze 
mooie molen ; de bezorgdheid 
door de overval bij de familie 
Crum; het vertrek van Juf Greet 
en van caféhoudster Suzan en 
het aanstaande vertrek van de 
familie Sneek. 

Ook wat kritische noten van Pieter
nel over het verdwijnen van nor-

men en waarden: zij is het er niet 
mee eens dat iedereen elkaar met 
'du' aanspreekt. En ook had zij 
verwacht dat het dorp wel sneeuw
vrij gemaakt zou zijn nu de burge
meester bij ons in het dorp is ko
men wonen. "Het was spekglad in 
't dorp", moppert Pieternel , "en 
van strooien nu de meerderheid 
van B&W in Taisn woont, is -nog 
geen sprake." Geen privileges dus 
voor Taisn Koukstad, waarvan de 
geschiedenis vaak belicht wordt 
door Jakob van der Woude die 
vorig jaar een wandeling met be
langstellenden ma~kte door het 
dorp en over de begraafplaats. 
Nog wat kwalificaties van dorps
genoten: Irene Plaatsman wordt 
gepromoveerd tot studiebeest, 
Reina Bus tot supercollectant en 
Gerard Kingma tot -talentvol foto
graaf die ook nog in de prijzen 
valt. Henk Tammens is de beste 
neut'nschaiter en Karline Malfliet 
de beste zangeres. Sinterklaas 
heeft op de Schutterlaan een slech
te beurt gemaakt door halverwe
ge om te keren. De overleden 
(oud-) dorpsgenoten worden her
dacht en met name het overlijden 
Johannes van Zwol wordt ge
noemd. Er zijn zes 'potjes' gebo
ren in Thesinge. "Te weinig", oor
deelt Thomasvaer, "om de school 

De tombolaloten werden getrokken door André v.d. Nadort, geassis
teerd door Martin Wieringa en Welly Boer. (Foto: Hans van der Brand) 

8 

"Jammie", denkt Ma rin us Vermue, als Henri Zuidinga langs komt met 
brandewien mit rezienen. (Foto: Hans van der Brand) 

in de toekomst voldoende leerlin
gen te bezorgen!" De geslaagde 
Taisner rais komt flink aan bod 
omdat velen er van hebben geno
ten. 
De tombolaloten worden getrok
ken door dorpsgenoot/burge
meester André v.d. Nadort, geas
sisteerd door Martin Wieringa en 

Welly Boer. Alle ereleden (Roelf, 
Roelie en Welly) zijn dus weer 
onmisbaar voor het slagen van 
deze veziede en na een applaus 
voor Dora en haar team is het 
program ten einde en is het tijd 
voor een gezellige nazit. 

Truus Top 

De groene container 
Op 10 november was het de 'groene ronde': de groene container 
moest bij de weg. De bedoeling is dan dat de gemeente deze bak 
leegstort in de vuilnisauto. Echter, de mijne bleef vol bij de weg 
staan, met een berichtje eraan dat hij te zwaar was. Dit was mij al 
vaker overkomen, dus ik probeer er rekening mee te houden en 
het gewicht binnen de perken te houden. 

Ook even een rondje dorp gefietst 
en geconstateerd dat dit probleem 
bij meerdere dorpsgenoten speel
de. Er stonden diverse groene 
containers met een briefje tussen 
de deksel. 
Ik heb toen via e-mail de gemeen
te hiervan op de hoogte gesteld 
en binnen twee dagen had ik be
richt ontvangen; de gemeente had 
de mail ontvangen en doorge
stuurd naar de betreffende afde
ling. 
Binnen twee weken had ik ant
woord van de gemeente Gronin
gen, die mededeelt dat de chauf
feur i.v.m. een technische beper
king van het hefmechanisme de 
container had laten staan. 
Zo'n twee jaar geleden werden 
we in de gelegenheid gesteld onze 
kleine groene container om te rui
len voor een grotere, maar als er 
dan maar een erg beperkt ge-

wicht in kan, heeft die omruilactie 
niet erg veel zin gehad. 
Graag zou ik de mening van de 
dorpsgenoten, die ook met dit 
euvel te maken hebben, bij de 
gemeente willen deponeren; mis
schien helpt e.e.a. om het hefme
chanisme aan te passen. 

Tot slot wil ik onze gemeentes een 
compliment maken over de vlotte 
wijze van communiceren! 

EddyOtto 

e-mail: 
eddyotto@ziggo.nl 

kan met de 
container 

mee! 



Sim sale bim! 
Nijjoarsveziede van de NBvp, Vrouwen van Nu 
Vrijdagavond 14 januari 2010: tijd voor de jaarlijkse Nijjoarsvezie
de van de NBvP, Vrouwen van Nu. Ook de partners zijn van harte 
welkom. De voorzitter opent de avond met een heel toepasselijk 
gedicht: 'n Vroagtaiken'. Het is voor ieder van ons nog een 
vraagteken wat het nieuwe jaar zal brengen. 

Na de koffie met heerlijke zelfge
bakken rolletjes is de beurt aan 
goochelaar/entertainer Romaïni 
oftewel Roei Maatjes, professor -
ini - in de goochelkunst. 
Het begint meteen goed: na de 
nodige poespas tovert hij uit een 
verfrommelde krant een levende 
duif te voorschijn! Hoe krijgt ie dat 
voor elkaar? Dan wat gestoei met 
ringen: zo zijn ze los, en zo zitten 
ze aan elkaar vast. Terwijl we toch 

echt geen opening kunnen ont
dekken! Kaarten verdwijnen, wa
ter komt er weer uit als zwarte inkt 
en melk verandert in kleine ge
kleurde doekjes. Als klap op de 
vuurpijl vist ie de duif weer op uit 
een trommel met oliebollenmeel 
en in brand gestoken vodjes pa
pier. Ra, ra hoe kan dat? Hoewel 
Joke Groenhagen er met de neus 
op staat, blijft het ook voor haar 
een raadsel. 

Kaartkampioen 2010: Jannes Ramaker! (Foto: Ton Bouchier) 

"De Soos" 
Op de eerste keer in het nieuwe jaar werd de einduitslag over het jaar 
2010 bekend gemaakt en ontvingen alle deelnemers een leuke vlees
prijs. Jannes Ramaker, de kaartkampioen 2010, werd bovendien de 
trotse eigenaar van een mooie trofee. De einduitslag 2010 luidt als volgt 
(het zal duidelijk zijn dat niet alle leden even vaak hebben meegedaan): 

1. Jannes Ramaker ...... 45649 
2. Jo Reinders ............... 45627 
3. Kees Wierenga ......... 45593 
4. Annie Foekens .......... 41984 
5. Jan van der Molen .... 41021 
6. Detta van der Molen. 38948 
7. Henk Vliem ................ 37147 
8. Wilma Tammeling ..... 36473 
9. Albert van Bruggen ... 35598 

10. Riëtte van der Molen 34070 
11. Harry Harkema ......... 28982 
12. Harm Foekens .......... 26875 
13. Bert Buringa .............. 22973 
14. Ton Bouchier ............. 21187 
15. Elleke van der Molen 17999 
16. Jostin .......................... 15196 

De klaverjasavond in januari heeft 
de volgende uitslag opgeleverd: 

1. Kees Wierenga ........... 5233 
2. Detta van der Molen ... 5233 
3. Annie Foekens ............ 5223 
4. Wilma Tammeling ....... 4877 

De volgende keer is op dinsdag 8 
februari, aanvang 20.00 uur. Nieu
we kaarters zijn van harte wel
kom. 

Assistent Ellje van Huis en de vingervlugge Romaïni, na de geslaagde 
act met de duif. (Foto: Margriet de Haan) 

Na de voorstelling is het tijd voor 
de tombola en komen weer vele 
aanwezigen in het bezit van een 
leuk prijsje. De rollade gaat naar 
Giny Kiel en de fruitmand belandt 

bij Anje van Dijken-Maat. 
Na het officiële gedeelte blijven 
velen nog even gezellig na klet
sen. 

HiJ/ie Ramaker-Tepper 

8eeldbank Groningen 
Kent u de Beeldbank Groningen? Heeft u daar, op internet, wel eens 
gezocht naar oude foto's van Garmerwolde of van Thesinge? Nee, dan 
gauw eens een keer doen. Best leuk om daar af en toe eens even rond 
te neuzen. Zo trof ik daar vorige week een foto aan van de twee molens 
die vroeger aan het begin van het dorp stonden. De watermolen links 
en de korenmolen rechts. Een zelfde soort gezicht op Garmerwolde als 
in het novembernummer van de G&T stond. In die G&T stond toen een 
ietwat slechte kopie van een winterse foto uit een krant van 1904. In de 
Beeldbank Groningen kun je een 'echte' foto zien van hetzelfde 
dorpsbeeld (in een ander jaargetijde). Prachtig. 
Komend jaar wil de Historische Commissie Garmerwolde alle foto's die 
zij inmiddels verzameld heeft in gaan brengen in de Beeldbank Gronin
gen. Tot nu toe was dat niet goed mogelijk maar nu wel. Want de 
gemeente Ten Boer heeft onlangs besloten om lid te worden van de 
Beeldbank Groningen, tenminste als de diverse cultuurhistorische 
verenigingen die de gemeente telt positief staan ten opzichte van dit 
besluit. En dat staan we, natuurlijk. Zodra de gemeente lid is geworden, 
kunnen alle cultuurhistorische verenigingen in de gemeente gebruik 
gaan maken van de faciliteiten die de Beeldbank biedt. 

Henk Vliem 

Hoewel het ijs nog niet betrouwbaar was, lag het er mooi bij. (Foto: Sieb
Klaas Iwema) 
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GEO E1: de kampioenen! Op de foto ontbreekt Mika Schmetz. (Foto: 
Koos van de Belt) 

Verpletterend doelsaldo GEO El 
Van onze verslaggever Gerbrandus Bakema 

GARMERWOLDE Terwijl de velden van vv GEO lagen bij te komen 
van de eerste vorstaanval, stroomde de kantine van de voetval
vereniging op de zaterdagochtend van 11 december vol met de 
spelers van GEO E1 en hun enthousiaste aanhangers. Koning 
Winter had dit jaar vroegtijdig het speelprogramma in de war 
gestuurd, waardoor het niet tot een laatste en beslissend treffen 
tussen GEO E1 en hun voornaamste tegenstander 8108 E1 was 
gekomen. 

Met een gelijk puntenaantal was 
het niet tot een definitieve afwik
keling van de competitie geko
men, maar met het werkelijk ver
pletterende doelsaldo van GEO 
leek het gerechtvaardigd het team 
uit te roepen tot de kampioenen 
van de eerste competitiehelft van 
2010. Met een doelsaldo van maar 
liefst 65 goals over slechts zes 
wedstrijden regende het doelpun
ten in Garmerwolde en omstre
ken. Dit moest natuurlijk gevierd 
en beklonken worden met de daar
toe gebruikelijke plechtigheden. 
Alvorens hen van het glimmende 
edelmetaal te voorzien, sprak het 
Hoofd Jeugdzaken van GEO, Koos 
van de Belt, het gelukkige elftal 
toe. Hij prees hun inzet en samen
werking en wees daarbij op de 
bijzondere samenstelling van de 
groep. Met slechts een zevental 
spelers, onttrokken aan alle uit
hoeken van de regio, hadden zij 
de strijd moeten aanbinden. Maar 
in korte tijd heeft het team zich 
ontwikkeld tot een hechte en spor
tieve vechtmachine, die in het veld 
bijna onverslaanbaar is. Ook de 
trainer, Hielke Stuivenberg, en de 
coaches Jan Willem van Geffen 
en Marjan Adema werden betrok
ken in de huldigingen. 
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Van de Belt waarschuwde de zelf
verzekerde 'ploeg 'dat de competi
tie na de winterstop ongetwijfeld 
zwaarder zou gaan uitpakken, met 
sterkere tegenstanders en meer 
tegenslag. Het zal zeker het in
casseringsvermogen van de jeug
dige talenten op de proef stellen. 
Van de Belt merkte echter op dat 
de weg naar vooruitgang loopt 
langs een pad van hindernissen 
en tegenstand. De jongens van 
het kampioensteam leken zich er 
niet door uit het veld te laten slaan. 
Ze lusten de tegenstander rauw. 
Wat ze ook rauw lusten was de 
bak vers gefrituurde patat, met de 
gebruikelijke klodder mayonaise, 
het geheel afgeblust met een kool
zuurhoudende drank naar keuze. 
En dat allemaal op de vroege za
terdagochtend. Ook de magen van 
deze jongemannen moeten van 
staal zijn . 
De plechtigheid werd beëindigd 
met een feestelijke groepsfoto, 
waarbij het gejuich niet van de 
lucht ·was. De aanwezigen kon
den slechts concluderen dat wij 
nog veel mogen verwachten van 
dit jonge team. We zullen het in de 
nabije toekomst gaan meemaken 
en u op de hoogte houden. 

Uit de oude doos 
Melkfabriek met directeurswoning 
De in 1906 opgerichte melkfabriek aan de Dorpsweg werd in 1919 
al weer gesloten. De melkontvangst bevond zich achter de wo
ning van directeur aan de Dorpsweg 37. Op Dorpsweg 39 bevond 
zich de ijskelder. Na 1919 was het er nog lang vochtig en koud. De 
dubbelwandige kelder, met kaf en turfstrooisel, werd gevuld met 
ijs dat 's winters werd gekapt uit de dorpssloot en drijvend naar 
de fabriek vervoerd. Het ijs koelde de room die de volgende dag 
werd gekarnd. 

De kaasmakerij zat achter num
mer 41. Hierin bevinden zich nog 
de pekelbakken en de standers 
voor kazen. Hendrik Heeres, elek
triciën uit Wirdum, kocht in 1919 
het pand van De Coöperatieve 
Zuivelfabriek te Middelstum, dat 
voordien werd bewoond door kaas
maker Huisman. Berend Pestman 
uit Ten Post kocht de ijskelder en 
de directeurswoning. De eerste 
verhuurde hij aan schilder Evert 
Kuipers, in de tweede begon hij 
een timmerfabriek en hield hij kan
toor voor de Boerenleenbank. De 
bank verhuisde in 1939 naar de 

Goedemiddag, 

overkant, Dorpsweg 32 , waar 
Pestman kassier bleef. Hij ver
huurde de fabriek aan Geert Mod
derman (kuiper, stoffeerder en 
maker van meubels, wagens en 
lijkkisten - staat links op de foto). 
De bussen melk werden dagelijks 
met paard en wagen door kaas
maker Van der Ploeg bij de boe
ren opgehaald. Achter de voor
malige kaasmakerij bevindt zich 
nog de stallingsschuur voor de 
paarden. 

Bron: Fotoboek Ten Boer, histo
risch overzicht 

Kortgeleden las ik de Garmer en Thesingerexpress uit augustus 
2007. Op blz. 14 staat een kruiswoordpuzzel. Bij Verticaal-17 
wordt gevraagd: 'Voornaam van de vriendin (vrouw) van Dorus 
Brakema (Thesinge), dat was voor die jaren Top'. k vermoed dat 
de vraag betrekking heeft op Truus 8traatman, mijn oma. Als dat 
inderdaad het geval is, heb ik een vriendelijk verzoek. 

Mijn naam is Frank Hagen (geb. 
1953). Ik ben zoon van de inmid
dels overleden Henk (Hendrik) 
Hagen. Hij, Henk Hagen (geb. 
1919), was zoon van Geertruida 
Elisabeth Theodora (Truus) 
Straatman (geb. 1899). Zij woon
de met mijn 'opa' Dorus Brakema 
aan de G.N. Schutterlaan 17. In 
mijn kindertijd heb ik meerdere 
malen bij hen gelogeerd 

Ik weet echter nauwelijks iets van 
deze mensen. Ik zou graag in con
tact komen met mensen die Dor
us Brakema en Truus Straatman 
hebben gekend en iets over hun 
leven kunnen vertellen. 
Alvast bedankt voor uw medewer
king! 

Met vriendelijke groet, 
Frank Hagen, Rijswijk (lH) 

fhagen@ziggo.nl 



Eerlijk t-Iot-\t 
M eV\bel makerij 

Gespecialiseerd in 
boekenkasten en tafels 

Antiek- en meubelreparaties 

Bezoek op ma. Urn vr. na (teL) afspraak 
zaterdags bent u de gehele dag welkom 

Dorpsweg 58 • 9798 PG Garmerwolde 
T (050) 5494580 • F (050) 5494579 

AST RID DE LEEUW 
T HESINGE, (050) 314 7052 

OOt BEHAtJDELING AAN HUISI 
LID VAN PROVOET, 
DE LANDELIJKE ORGANISATIE voor 
VOETVEP.ZORGER/PEDICUR E 

Native 
English 
EDiting 
Service 

DE FIN;SHING TOUCH 

rdw@NEEDSer.nl 
Tel 050 3024139 
Thesinge 

HOFSTEDE 

Telefoon (050) 302 1957 

www.hofstedeséhilders.nl 

lIJ 
Sierbestrating 

Showterras 3000 m2 

Bornholmstraat 4 - 9723 AX Groningen 
Telefoon (050) 313 86 00 

REINIGINGSSERVICE 

Peter Kuil 

I nstallatiebed rijf 
THESINGE v.o.f. 
Verbindingsweg 17a 
9781 DA Bedum 
T(050) 3024536 
F (050) 3024693 

• Elektra. Gas. Water. e.v .• Zink. Dakbedekking 

M. Rit s e m a - Bed u m - T (050) 301 0'735 
K. v.d. Veen - Kolham - T (0598) 393504 

REINDER 
vld VEEN 

Voor bedrijven en particulier 
handel in: . 
• Pallet- en magazijnstellingen 
• Magazijnwagens 
• Palletwagens 
• Kantoorkasten 
• Gebruikte kantoormeubelen 

• Enz. 
• "Top way" prof. aluminium 

steigers, trappen en ladders 

Nijverheidsweg 6 Ten Boer 
Telefoon 050·3024833 
B.g.g. 050 - 3022689 
Fax 050 - 3024834 
Mobiel 06·51581046 

Ad/llil1isfmlie· Ritsema 
& beklslil1gadviesbu/'o I 

Uw adres voor: 

financiële 
administratie 

& 
jaarverslagen 

& 
aangifte 

Inkomstenbelasting 

Luddestraat 6 
9797 PM Thesinge 
T (050) 3021319 
F (050) 3021182 
M 06 51533772 

o Centrale verwarming 0 Waterleiding 0 Electra 

o Gas 0 Sanitair 0 Riolering 0 Dak- en zinkwerken 

www.jellevanderveen.nl 

Thesinge 050 - 302 48 30 I 06 - 303 69 109 

SCHOONMAAKBEDRIJF 

I:J !I) 3\~1 
WWW.BLO!MacHOONMAAUI!DIUJ •• NL 
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Van Zusse en Za 
gespeeld door Theater te Water 
AI bijna dertig jaar verwondert Theater te Water met realistisch en 
soms licht absurdistisch toneel. Humor dus. De naam verwijst 
naar hun drijvende schouwburg, het schip 'De Verwondering ', 
waarmee ze in de zomer rondvaren en in haven(tje)s aanleggen. 
In onze barre winters treden ze op in zalen, op woensdag 19 
januari was dat in 't Trefpunt in Thesinge. 

Theater te Water is eigenlijk regis
seur en tekstschrijver Just Vink. 
Met telkens wisselende en nieu
we spelers en een enorme schare 
medewerkers trekt dit gezelschap 
met veel plezier - en succes - rond 
door het Noorden. Door de jaren 
heen speelden er ruim honderd
vijftig acteurs, waaronder (latere) 
Groninger beroemdheden als Bert 
Visscher, Arno van der Heyden en 
Alina Kiers. Het jonge gezelschap 
van nu bestaat ook weer uit echte 

talenten , zowel wat betreft spel 
als zangkunst. De geestige en 
vaak mooie liedjes klonken zuiver 
en swingden. 
We keken naar een onversneden 
komedie: Van Zusse en Zo. 
Het verhaal was heel toepasse
lijk: de geneugten van een klein 
dorp tegenover de verlokkingen 
van de grote (geld)wereld, de oor
spronkelijke dorpelingen versus 
import. En net zoals in Thesinge 
en in iedere soap: eind goed al 

Van der Mollenfeeste 
AI in dat lantschap vanden mollen 
Moet dy trecken, sonder waen 
AI wil dy daer teghen stryen of grollen 
Ten mach u helpen niet een spaen. 
Als de bode coempt, tis ghedaen, 
Hoe jonck, hoe schoon, hoe vroom, hoe wijs, 
Als d'Opperste ghebiedt, soe moet ghy gaen 
Trecken int landt van 'Mollen Gijs. 

De middeleeuwen waren een zorgelijke tijd. De gemiddelde leeftijd was 
veertig jaar. Overal lag de dood op de loer: kindersterfte, dijkdoorbra
ken, hongersnood, stadsbranden, dodelijke ziekten, plunderende troe
pen en oorlogsgeweld beheersten het dagelijkse leven. Nee, veel te 
lachen viel er niet. 

Wat die sombere sfeer betreft zijn 
er overeenkomsten met de don
kerste aller maanden: januari. De 
feestmaand voorbij, niets op het 
land, rotweer en dagen die maar 
niet willen lengen. Er is ook nog 
geen aandrang voor de voorjaars
schoonmaak of voor spitten in de 
tuin. De enige levende wezens die 
zich prima lijken te vermaken, zijn 
de mollen. Kijk maar in tuin en 
weiland: nooit eerder in het jaar 
was het daar zo'n dolle boel. 

Anthonis de Roovere (t 1485) 
beschreef in zijn zwartgallige ge
dicht Van der Mollenfeeste hoe 
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het toch al zo korte, treurige leven 
van de middeleeuwer wordt be
heerst door de dood. Hij doet dat 
door een beschrijving te geven 
van het macabere feest van de 
mollen onder de grond. Ooit zuI
len wij daar allemaal terechtko
men, om gedwongen mee te doen 
met de kermis van de mollen. Ja
nuari is de mollenmaand: zwart 
en grijs. 

Maar januari is weer voorbij. En 
volgende maand dienen de eer
ste voorjaarsboden zich aan. 

Fredje Bouma 

Het mooie decor; een knalgele frietkar met klapluik. (Foto: Myla Uitham) 

goed. De les: liefde gaat niet om 
geld, een schuifpui is iets om te 
hebben en (uw recensent voelde 
zich aangesproken) iedere wes
terling pleurt een zwembad in zijn 
tuin. 
Rond een frietkot kwam van alles 
aan de orde: we zagen geldwol
ven (projectontwikkelaar Goedfout 
Vastgoed, geholpen door KruIIe
mans) azen op het stolpje van de 
oude en 'n beetje gekke Zusse 
(heel goed gespeeld door Cindy 
Oostra), een gerucht over nieuw
bouw bracht een actiecomité op 
de been, er speelde de moeizame 
en gedwarsboomde liefde tussen 
de zoon van de frietverkoopster 
en de dochter van Hollandse im
port en er was een Hollander die 

Atelier 
Marjan 
te 
Wies 

voor de rust op het platteland wil 
gaan wonen en zijn oog heeft la
ten vallen op het huisje van Zus
se, en die (soap!) haar zoon blijkt 
te zijn. 
Er zat een enorme vaart in, de 
dubbelrollen (en bijbehorende ver
kleedpartijen!) verliepen perfect, 
geluid en techniek waren top. 
Een helemaal vol Trefpunt zag dit 
allemaal gebeuren in een mooi 
decor - een knalgele frietkar met 
klapluik (goed voor de slapstick
momenten) tussen vetgroene 
boompjes - en beloonde de ar
tiesten met een staande ovatie. 
Tenslotte: dank aan Stichting Fe
licitas voor dit initiatief en de orga
nisatie! 

Jan Ce uIen 

Bel voor meer informatie of 
een gratis offerte aan huis 

Kerkstraat 9a, Thesinge 
050-5773838 / 06-52144964 
www.ateliermarjantewies.nl 



Mooie brillenglazen bestaan niet, 

mooie ogen wel. 

• de nieuwste generaties glazen. super licht en ultradun 

Boekholt - Hensbroek 
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen 

Winkelcen trum Lewen borSJ 
Kajuit 285 - 9733 CV GroninSJen 

Telefoon/Fax (050) 5490549 

Uw àdres voor 
Aanleg 
Beplanting 
Bestrating 
Boomverzorgi ng 
Schuttingen 
Onderhoud 
Vijvers 

Lageweg 12 - 9798 TG Garmerwolde - Tel. 06 12154825 

www.hoveniersbedrijfvanderwoude.nl 

Webstede 
professionele websites 
waar je grip op hebt 

www.webstede.nl 

Complete zorg voor uw huisdier 

Ruime openingstijden djerge~Ondheidscentr!l~-( 
voor ons en onze baasjes 

Goed bereikbaar 

Vo ldoe nde parkeergelegenheid _-_ ... W 
Diergezondheidscentrum Van Stad tot Wad 

Groningen Noorddijkerweg 26A(050) 54160 70 

Warme bakker voor ieder eet moment 

Nellian Dijkerna & Anna Poppink 
uitvaartverzorging en -begeleiding 

Bovenrijgerweg 19 9797 TD Thesinge 
°5°3°21731 of 06 53767142 

www.nellianenanna.nl 

informatie en vormgeving rondom de dood: School halm }. Groningen 

• VORMGEVING 
• DRUKKERIJ 
o UITGEVERIJ 

---....................................................... -." ............................ -.............................. .. 

Uw uitstraling: 
Het maakt niet uit welke kleur 
of vorm uw voorkeur heeft, 
wij maken het ontwerp 
dat bij u pastl 

• 

ons werk! 
• Rijksweg 83 

9791 AB Ten Boer 
T(050) 3021715 
F (050) 3021961 
E info@bluemule.nl 
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De eerste keer, in 2009, trok dit evenement meer dan duizend bezoe
kers. (Foto: Kalja Havenga) 

Opbrengst Rondje Nostalgie voor dorpshuis 
Het was al eerder te lezen in de G& T: de voorbereidingen het 
Rondje Nostalgie 2011 zijn in volle gang. Doel van dit evenement 
is zoveel mogelijk geld inzamelen voor het opfrissen van de grote 
zaal van Dorpshuis de Leeuw. 

Het Rondje Nostalgie is een rond
wandeling op zondag 11 septem
ber van 1,5 km langs het Dam
sterdiep en de Grasdijkweg. Langs 
de route zijn oude auto's, tracto
ren, trucks, klassieke motoren en 
historische schepen te bewonde
ren. Ook zijn er draaiorgels, nos
talgisch speelgoed, een braderie 
en eet/drinkgelegenheden. De 
eerste keer, in 2009, trok dit eve
nement meer dan duizend bezoe
kers. 

Wij zoeken mensen die: 
• willen helpen bij de voorberei
ding 
• zelf een oldtimer hebben en 
deze willen laten zien 

• andere oldtimerbezitters ken
nen en hen willen benaderen 
• op de dag zelf willen helpen in 
bijvoorbeeld de bediening of als 
verkeersregelaar: 
Of je de hele dag beschikbaar 
bent, of maar een paar uur: je hulp 
is van harte welkom! 

Zin om mee te helpen? 
In het voorjaar organiseren we 
een speciale infobijeenkomst waar 
je je direct kan aanmelden. Je 
kunt ook terecht op de speciale 
website www.rondjenostalgie.nl. 
Via de G&T houden we je natuur
lijk ook op de hoogte van de ont
wikkelingen! 

Snertconcert 'Grensgeval' 
Folkmuziek met soep 
Op 6 februari speelt Grensgeval in Dorpshuis de Leeuw in Garmer
wolde tijdens een uniek 'snertconcert' . Grensgeval speelt balla
des uit Ierland, Schotland en Nederland, afgewisseld met eigen 
Groningse liedjes en nummers van Ede Staal. 

Grensgeval bedient zich hoofdza
kelijk van een folkrepertoire waar
in tempo en gedrevenheid ken
merkend zijn. Veel drink- en strijd
liederen uit Ierland, evenals vrolij
ke Oud Hollandse folk passeren 
de revue. Maar naast deze veelal 
vrolijk nummers maken ook ge
voelige ballades deel uit van het 
repertoire. In de gelederen zit ook 
Henk Drenth (zang en gitaar), voor 
veel Garmerwolders en Thesin
gers een bekend gezicht! 
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"Grensgeval maakt de volksmu
ziek niet moeilijker dan het is en 
dat doen ze heel mooi. Met veel 
gevoel voor sfeer wisselen Kelti
sche melancholie en vrolijkheid 
elkaar af", aldus het programma
boekje van het Tsjoch Festival 
2009 in De Lawei te Drachten. 
Het concert begint om 11.00 uur 
en de entree bedraagt € 10,-. In 
de pauze is er snert met brood; de 
kosten hiervan zijn bij de prijs in
begrepen. 

Getwitter in het Sprookjesbos 
Familievoorstelling in Garmerwolde 
Wonderlijke wezens, liefde maar ook: jaloezie ... Er is chaos in het 
sprookjesbos! Wat is er toch gebeurd sinds 'en zij leefden nog 
lang en gelukkig'? De antwoorden op deze vragen krijg je hopelijk 
op zondag 27 februari in het dorpshuis van Garmerwolde. 

Dan is er namelijk de familievoor
stelling 'Getwitter in het Sprook
jesbos'. Deze vrolijke en soms hi
larische voorstelling is het eind
product van een aantal theater
workshops onder leiding van Joke 
de Jong. Het stuk is bedacht, ge
schreven en gespeeld door acht 

dorpsgenoten uit Garmerwolde. 

De voorstelling begint om 19.00 
uur en is zoals gezegd een fami
lievoorstelling, voor volwassenen 
en kinderen vanaf ongeveer 6 jaar. 
Entreeprijs is € 3,00 en dit komt 
ten goede aan het Dorpshuis. 

Garmerwolde in een winterkleed gehuld. (Foto: Margriet de Haan) 

Renovatie van de speeltuin 
De speeltuin aan de Hildebrandstraat wordt dit voorjaar gereno
veerd. De plannen zijn rond, de financiën geregeld, dus er kan 
begonnen worden. De speeltuincommissie denkt de klus te kla
ren in februari en/of maart. Uw hulp daarbij is onontbeerlijk. 
Enerzijds door op een zaterdag de handen uit de mouwen te 
steken en te komen helpen, anderzijds door restanten baksteen 
(klinkers en dergelijke) ter beschikking te stellen. 

U kunt dus letterlijk en figuurlijk uw 
steentje bijdragen. 
De commissie zoekt namelijk klei
ne hoeveelheden van verschillen
de soorten bestrating (beslist geen 
stoep- of grindtegels!!). 
Hebt u zoiets over, bel of mail 
even naar: 
Jan Harm Moes (tel. 050-5799030 
jhmoes@jhm.demon.nl) of 
Manuel Hindriks (tel. 050-5491915 
hindriksm@kpnmail.nl). 
Zij komen dan even langs om te 
bekijken wat er precies aangebo
den wordt en hoeveel. Dus beslist 

niet zelf alvast wat gaan brengen. 
Verder gaat de speeltuincommis
sie aan de school vragen om met 
de kinderen een perkje te komen 
beplanten. Op die manier wordt 
ook de jeugd van Garmerwolde 
betrokken bij hun speeltuin. 
Tenslotte: als er onder de lezers 
van de Garmer & Thesinger inte
resse is voor een vierpersoons 
wipkip of een wipwap: neem even 
contact op (tegen een redelijke 
prijs kunt u de nieuwe eigenaar 
worden). 

De speeltuincommissie 



Massagepraktijk Bent u 

Carla Winkelman - gespannen? 

- rusteloos ? 
Shiatsu massage - moe ? 

Klassieke massage - stijf? 

Segmentale massage Heeft u pijn? 

Of gewoon zin in ontspanning 1 

www.carlawinkelman.nl G.N . Schutterlaan 7 

info@carlawinkelman.nl 
9797 PA Thesinge Neem dan een lekkere massage 1 
050 31 1 65 51 

Materialen 
voor kunstenaars 

Floksira 
Groningen 

, J 

FLOKSTRA GRONINGEN STOELDRAAIERSTRAAT 35,9712 BV GRONINGEN 050 3132453 

AI sinds 1964 uw betrouwbare specialist in nieuwbouw, verbouw, uitbreiding en onderhoud 

De witgoed
elektro specialist. 

Reparatie van alle merken 
wasautomaten en drogers, 

koelkasten, diepvriezers 
en andere elektrische 
huishoudapparatuur. 

Ook voor inbouwapparaten. 

Voor_' 
Dumperwerkzaamheden, 
maaikorven en persen 
van hooi en stro staan 
wij altijd voor u klaar. 

LOONBEDRIJF 

W. LODE 
bouwerschapweg 48 

9791 T J Ten Boer 
Telefoon 050 - 5418610 

"6~· ~- tFn'i~ 
Bouwend Nederland o~.;; 

hoofdaannemer de vereniging ven bouw- en Intr1l~rii..,.n ~ 

Oude Rijksweg 11 - 9798 PA GARMERWOLDE 
T. (050) 541 6501 - F. (050) 541 9268 - www.hovengo.com - info@hovengo.com 

'I Groninger Landschap op z'n mooist 

Gerard Kingma 
reis- en natuurfotografie 

Geef een afdruk cadeau -
origineel en persoonlijk! 

Bezoek de website voor het laatste 
nieuws over workshops en exposities 

Havenstraat 5 - 9797 PL Thesinge 
www.kingma.nu 

gerard@kingma .nu 
0503023813 

lvf~vvu/ 

lvf~ 
Lageweg 13 A 
9797 TA Thesinge 
050 - 5416272 
WWWJomantico.nl 

A Rijlessen voor kinderen 
en volwassenen 

Apensionstalling 

A Tevens ter dekking: 
de bewezen NRPS-rijpaardhengst 
Romantico en de uniek goudgele 
ponyhengst (1.48m) 
Romantic Popcorn v. Romantico 

~.~~:\MSTUD.rO 

_ '!tiJ 

TOMMY 
Voor vakkundige behandeling 

van uw huisdier. 
Behandeling volgens afspraak. 

Tevens verkoop van 
verzorgings artikelen 

Oude Rijksweg 3 
. Garmerwolde 
'tI 050 - 5421615 

Schade herstellen, 
dat laat je toch 

aan de vakman over! 
Kollerijweg 14 

Woltersum 
Tel. 050 - 3021796 

OTON\.2!E 
NOO~D 

Bedrijvenweg 2a 
9791 DE Ten Boer 
(050) 3021 624 

• Onderhoud en reparatie 
van alle merken 
auto's en motoren 

• APK 
• In- en verkoop motoren 
• Verkoop motorkleding 
• Wasboxen 

info @otomoto-noord.nl 
www.otomoto-noord.nl 

DORPSHUIS 
THESINGE 

TRE=EPUNT 
Sfeervolle locatie in 
een uniek landelijk 
decor 

• FEEST 

• RECEPTIE 

• BIJEENKOMST 

• LEZING 

• CONGRES 

Reserveren en informatie 
KERKSTRAAT 5 
9797 PD THESINGE 

T 050 8539480 
E TREFPUNT@THESINGE.COM 

W TREFPUNT. THESINGE.COM 

~ Bloembinder i j 

~. L1A?ine ~ Hoofdweg 70 • . t· . '. 9617 Al Harkstede • 

\~F Tel 050-4040791. 

~ : •. /'~ ~ Fax: 050 - 4040859 • 

. /9~5rl'-c.iilü5ur~ in ... U I'- ~ tVI'-f>1,enl1ler k.en 
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Fato van de maand 
Een merel geniet van heerlijke appels. (Foto: Margriet de Haan) 

Agenda 
Vrijdag 4 februari 
Trefpunt Thesinge; 17.30 tot 22.30 
uur: Sirkelslag. 
Zaterdag 5, 12 en 19 februari 
Café Molenzicht Thesinge; 20.00 
uur; V.l.O.D. voert het blijspei 't 
Deeg wordt niet gaar op in. Het 
stuk is geschreven door Herman 
v.d . A. Kaarten à € 5 zijn verkrijg
baar bij R. Dijkema, G.N. Schut
terlaan 22. Telefoon 050-3021305 
Zondag 6 februari 
Dorpshuis de Leeuw Garmerwol
de ; 11.00 uur: 'snertconcert ' 
Grensgeval. 
Woensdag 9 februari 
Buurhoes, Ten Boer; 20.00 uur: 
Voorlichting over de OV-chipkaart. 
Iedereen js welkom. Welke soor
ten kaarten zijn er, het opladen, 
in- en uitchecken ... We krijgen er 
allemaal mee te maken. 
Woensdag 16 februari 
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol
de; 19.45 uur: Jaarvergadering 
NBvP, Vrouwen van Nu. Gevolgd 
door een lezing over hulphonden 
door mevr. Emmy Jansen uit Valt
hermond. 
Donderdag 24 februari 
Kerkhörn , Garmerwolde; 10.00 
uur: Koffiemorgen. Gezelligheid 
troef! Zowel dames als heren zijn 
van harte welkom. 
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Zaterdag 26 februari 
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Opha
len oud papier 
Zondag 27 februari 
Dorpshuis 'De Leeuw' Garmer
wolde; 19.00 uur: familievoorstel
ling 'Getwitter in het Sprookjes-
bos'. . 

Stoomfluit jes 
• Gezocht: 
Gastouderbureau Tante Muis 
zoekt gastouder voor meisje van 
8 jaar. 2 tot 3 dagen per week. 
Vaste dagen in overleg vast te 
stellen. Het gaat om voor- en na
schoolse opvang. 
Tijden vanaf .ca. 07.15 uur tot 
school en na school tot ongeveer 
16.30 uur. Meeste schoolvakan
ties hoeft er geen opvang plaats 
te vinden. 
• Te koop: 
Groene Citroen Berlingo 1.90, 
bestelauto, 1998, 120.000 km. 
Menco vd Berg, Thesinge; 302 33 
52. 

Protestantse gemeente 
Garmerwolde/Thesinge 
Zondag 30 januari 
dienst om 10.00 uur in Thesinge, 
voorganger is ds. Fortuin uit Gro
ningen 
Zondag 6 februari 
dienst om 10.00 uur in Thesinge, 
voorganger is ds. v. Vliet uit Veen
dam 
Zondag 13 februari 
zangdienst om 9.30 uur in Ten 
Post, m.m.v. kinderkoor uit Ten 
Boer 
Zondag 20 februari 
dienst om 11.00 uur in Garmer
wolde, voorganger is ds. Hoeks
tra uit Emmen 
Zondag 27 februari 
dienst om 10.00 uur in Thesinge, 
voorganger is dhr. Epema uit Gro
ningen 

Chr. Gereformeerde 
Kerk Thesinge 
Zondag 6 februari 
09.30 uur Ds. G. Kortleven 
14.30 uur Ds. G. Kortleven 
Zondag 13 februari 
09.30 uur Dienst des Woords 
17.00 uur Ds. D.J. Steensma 
Zondag 20 februari 
09.30 uur L. Hilbers 
14.00 uur Ds. M. Bergsma 

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 -050-541 1019 
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
Iaan 16: uiterlijk dinsdag 
15 februari vóór 18.00 uur. 

Wist-u-dat ... 
• Gieni Rurenga-Wolt nog tot 23 
maart in Gezondheidscentrum 
Lewenborg exposeert? 

• er meer dan zestig werken van 
haar hangen? 

• zij zowel landschappen, stille
vens als bloemen in aquarel en 
acryl schildert? 

• de openingstijden van 09.00 tot 
17.00 uur zijn? 

• een bezoekje beslist de moeite 
waard is? 

• beeldend kunstenaar en thea
termaakster Patricia Suer tot 20 
maart in het museum voor figura
tieve kunst, De Buitenplaats in 
Eelde, exposeert, samen met de 
bekende schilderes Ol ga Wiese? 


