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Laborant en notabele strijken neer in Thesinge 
Het is op een warme middag, hartje zomer 2010, als twee heren zich per fiets vanuit hun tijdelijke woonruimte in Ten Boer naar Thesinge 
begeven. Geen gewoon fietstochtje blijkt later, het zal leiden tot een nieuw onderkomen in het hart van dit dorp. De week ervoor wordt 
bekend dat t Jopje te koop staat. Aanleiding voor hen om het pand nader te bekijken. Is het iets? Voelt het goed? Want het is nogal 
een overgang vanuit een splinternieuw huis in Meppel naar een historisch pand in Thesinge. AI gauw wordt de keuze gemaakt. Het 
pand wordt gekocht, in de maanden erna aan de eigen wooneisen aangepast en in november betrokken. 

Wie is dit koppel? 
Het zijn Han de Boer en André 
van de Nadort. Twee eind-veerti
gers die heel verschillende be
roepen hebben. Han, geboren in 
Roermond en getogen in Steen
wijk, werkt sinds jaar en dag in 
een laboratorium van een verf
producent. 
Gaandeweg heeft hij zich , zon
der speciale opleiding hiervoor, 
in dit vakgebied ontwikkeld. Als 
specialist heeft hij o.a. oog voor 
lakwerk van auto's en ziet hier
van elk detail. Met name als een 
deel hiervan afwijkt in kleur of 
glans. Onzichtbaar voor leken op 
dit gebied. Leken, zoals partner 
André. Geboren en getogen na
bij Dordt als jongste telg van een 
fruitteler. Een bedrijf dat, na de 
vroegtijdige dood van vader Van 
de Nadort, nog enkele jaren is 
voortgezet door André's moeder. 
De oprukkende stad Dordrecht 
heeft daarna de grond van het 
bedrijf aangekocht. 
De drie zonen gaan elk een an
dere richting op. André gaat naar 
Boskoop om zich in de tuin- en 
landschapsinrichting te bekwa
men en studeert hier in 1986 af. 
Hij gaat aan de slag bij de Dienst 
Landelijk Gebied in de provincie 
Friesland en later in de provincie 
Drenthe bij de dienst Ruimtelijke 
Ordening. Hierna bij de gemeen
te Meppel als teamleider Ruimte
lijke Ordening in Steenwijkerwold. 
Hier wordt hij in 2000 gekozen als 
gemeenteraadslid en vanaf 2006 
benoemd als wethouder van de 
gemeente Steenwijkerland. Sinds 
augustus 2009 is hij burgemees
ter van de gemeente Ten Boer. 

Han en André voelen zich thuis en op hun gemak in de luwte van de Kloosterkerk. (Foto: Myla Uitham) 

Wonen en werken 
De verhuizing naar Thesinge be
tekent voor Han dat hij iedere dag 
minimaal twee uur moet reizen 
naar zijn werk in het Friese Wolve
ga. 's Ochtends voor dag en dauw 
vertrekken om aan het eind van 
de middag huiswaarts te keren. 
Meestal voorafgaand aan of te
gen de stroom files in, dat scheelt 
dan wel weer. André daarentegen 
woont middenin zijn werkgebied. 
De scheidingslijn tussen werk en 
privé is dun. Burgemeester ben je 
24 uur per dag, 7 dagen per week 
en je woont in een glazen huis. 
Daar moet je natuurlijk aan wen
nen maar, aldus André: "Zolang ik 

mezelf kan blijven en gewoon mijn 
gang kan gaan is dat goed te 
doen. Gelukkig is de vroegere 
kloof tussen notabelen en bur
gers er niet meer. Mededorpelin
gen zien me dus in oude werkkle
dij scharrelen en klussen in en 
(straks) om het huis". Han geeft 
aan dat voor hem geldt dat de 
beleefdheidsgrenzen wel in acht 
moeten worden genomen, dus 
geen grote en lawaaiige klussen 
op de zondag. Over klussen ge
sproken: het resultaat mag er zijn. 
Sfeervol behang en warme tinten 
sieren de voormalige gelagkamer. 
In het midden hiervan staat een 
grote ovalen tafel met een ruim 

aantal rieten stoelen. De oude tap
kast is behouden gebleven en 
dient nu als uitstallingruimte van 
een verzameling antieke borden. 
Het buitenwerk en de tuin zijn in 
het voorjaar aan de beurt. André 
en Han voelen zich thuis en op 
hun gemak in de luwte van de 
Kloosterkerk. Ze ervaren genoeg 
ruimte om zichzelf te zijn tussen 
de mededorpelingen. 

Klassiek 
Het klassieke interieur van het 
pand aan de Kapelstraat lijkt sy
noniem te zijn met de muziekkeu
ze van de heren. Barok staat hoog 
aangeschreven. Instrumentale 



muziek van Bach en tijdgenoten is 
iets waarvan André en Han erg 
kunnen genieten. De volle agen
da van André laat het niet altijd toe 
om theatervoorstellingen en con
certen in te plannen. Gelukkig zijn 
er talloze Cd's uitgebracht. Ver
der brengen ze rege~matig een 
bezoek aan een tentoonstelling. 
Ook daar laat de klassieke smaak 
van zich spreken. Figuratieve, her
kenbare kunstuitingen spreken 
hen het meeste aan. Beiden zijn 
erg blij met de nabijheid van de 
stad Groningen met een groot cul
tuuraanbod, bovendien is er in het 
Ommeland en in de gemeente 
Ten Boer ook genoeg te beleven. 

Harde en zachte kanten 
André is sinds 2009 burgemees
ter van Ten Boer. Een gemeente 
die een - ook landelijk - aanspre
kend samenwerkingsmodel heeft 
afgesloten met de gemeente Gro
ningen. Een model dat André 
mede naar deze gemeente heeft 
gelokt. Hij is ervan overtuigd dat 
deze duidelijke keuze. leidt tot pro
fessionalisering van de dienstver
lening en tegelijkertijd de zelfstan
digheid van een kleine gemeente 
kan laten behouden. In de vorige 
raadsperiode is er hard gewerkt 
aan het optimaliseren van de har
de organisatiekant. Een deel van 
de ambtenaren zit in Groningen 
en André is daar ook vaak te vin
den. Hij merkt dat deze het leuk 
vinden om voor Ten Boer te wer
ken, waar het besluitvormingspro
ces veel sneller is dan men in 

Het bankje 
"Mag ik iets vragen?", vroeg de 
organist in ruste. Nou, dat 
mocht. Niet dat hij bij mij kwam 
zitten, nee, hij bleef gewoon 
naast zijn oude damesfiets 
staan. Of het mogelijk was, dat 
hij - wanneer hij daar rechtdoor 
zou fietsen - in Bedum uitkwam, 
wilde hij weten. "Nee", ant
woordde ik, "dat is de Moes
horn, een doodlopende straat." 
"Een doodlopende straat?", 
herhaalde hij. "Nou ja", was mijn 
antwoord, "wat is hier in Thes
inge doodlopend! Want echt 
doodlopend is de Moeshorn nu 
ook weer niet. 

Lopend en met de fiets aan de 
hand, kun je via de Bakkerstraat 
weer terug. Of andersom." Erg 
geïnteresseerd was hij niet. Op
eens zei hij: "Hé, jullie hebben drie 
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Groningen gewend is. De betrok
kenheid bij Ten Boer is groot en 
de belangen van deze gemeente 
staan bij hen volledig voorop. Het 
ambtelijk apparaat, de harde kant, 
is kwalitatief op niveau. Voor de 
huidige raadsperiode staan de 
zachte kanten, zoals leefbaarheid 
en betrokkenheid bij de eigen leef
omgeving, centraal. De meerwaar
de van een kleine gemeente moet 
aantoonbaar worden gemaakt. 
Waarom is het goed en leuk om 
inwoner van Ten Boer te zijn? 

Dorpen met veel energie 
Ten Boer telt negen dorpskernen, 
met allemaal hun eigen karakter 
en charme. Wat alle kernen ge
meenschappelijk hebben is het 
saamhorigheidsgevoel. Het is een 
uitdaging om die saamhorigheid 
en de zelfwerkzaamheid verder te 
faciliteren. André: "Bij de bewo
ners van Ten Post staan een aan
tal extra parkeerplaatsen op het 
verlanglijstje. Als de gemeente dat 
moet aanleggen gaat dat teveel 
kosten. Maar als een aantal lokale 
stratenmakers het werk uitvoeren 
en de gemeente Qet materiaal le
vert kost dit beduidend minder. En 
neem het unieke hondenpoepbe
leid, een initiatief van Thesinger 
hondenbezitters en nu geldend 
voor de hele gemeente. Of de 
dorpshuizen in de gemeente, die 
allemaal goed draaien dankzij de 
inzet van vele vrijwilligers. Het fa
ciliteren van dergelijke waarde
volle initiatieven is een opgave 
voor de komende tijd. Korte lijnen 

kerken in Thesinge. Maar zijn er 
ook drie dominees?" Enige cor
rectie vond ik nodig. "Er zijn drie 
kerken, maar één daarvan doet 
geen dienst meer als zodanig. En 
er woont niet één dominee in het 
dorp", vulde ik aan. Waar hij woon
de, waren wel drie kerken en ook 
drie dominees. "En drie organis
ten?", vroeg ik. Daar kreeg ik geen 
antwoord op. Tja, dat was vroeger 
hier wel zo. Blijkbaar had hij iets 
met het getal drie. "Wij waren vroe
ger thuis met drie kinderen. En 
alle drie zijn we vrijgezel geble
ven." Toen stapte hij op zijn stalen 
ros en reed richting Moeshorn. 
Even later kwam hij langs om te 
melden, dat het klopte. 
Toen ik naar huis wandelde, zag 
ik hem aan komen fietsen bij de 
kloosterkerk. Ik ben maar doorge
lopen; driemaal mag dan scheeps
recht zijn, maar dat hoefde nu ook 
weer niet voor mij. 

Jakob v.d. Woude 

en dichtbij de bewoners staan". 

Sociale media en het w. w. w. 
De digitale wereld staat niet stil. 
De meerwaarde van sociale me
dia, zoals twitteren en het bijhou
den van weblogs, ziet André voor 
hemzelf persoonlijk nog niet zo 
zitten. "Wat voegt het toe dat ie
dereen weet waar ik mee bezig 
ben? Het kan ook een valkuil wor
den en een eigen leven gaan lei
den." Het volgen van de sociale 
media is wel een zaak die aan
dacht behoeft. De informatie
stroom via het WereldWijdeWeb 
is overweldigend. Han is een gre
tig gebruiker van dit medium, met 
name op zijn vakgebied is hier 
veel informatie te vinden. Een 
ontwikkeling die ook geldt voor de 
gemeentelijke instanties. Een on
derdeel daarvan is de website van 
de gemeente Ten Boer. Alle stuk
ken worden weliswaar verzonden 
per email, maar liggen ook nog 
gewoon uitgeprint op de stapel 
die wekelijks in het B&W overleg 
wordt behandeld. Hoe dit zich zal 
ontwikkelen in de komende jaren 
is nu nog onbekend. Het kan snel 
gaan, wellicht zit over een jaartje 
iedereen met een iPad aan de 
vergadertafel? 

Bijzonder ambt 
Het ambt van burgemeester is 
bijzonder. André: "Je bent eind
verar)twoordelijk voor allerlei pro
cessen en gebeurtenissen die 
onder jouw bestuursverantwoor
delijkheid vallen. Er kan elk mo-

ment iets naars gebeuren. Crisis
management is iets wat moeilijk te 
oefenen valt. Ik leer veel van kij
ken naar onrustige situaties waar
in medebestuurders terecht ko
men. Zoals bijvoorbeeld het ge
beuren op Koninginnedag 2009, 
ontuchtzaken in het onderwijs en 
onlangs de brand in een chemie
park. Ook is er geregeld overleg 
met burgemeesters van omringen
de gemeenten en de hulpverle
ningsdiensten". Ook Han is zich 
hiervan bewust en staat volledig 
achter zijn partner. Hij accepteert 
dat het werk van burgemeester 
voor alles gaat en dat het veel -
ook representatieve - taken met 
zich meebrengt, Zelf blijft hij het 
liefst zoveel mogelijk in de luwte 
en gaat hij zijn eigen gang. In en 
rondom het huis en in zijn eigen 
werk. 

Je wordt gekend 
Een meerwaarde van het wonen 
in een dorp is het gekend worden. 
Thesinge is bovendien een dorp 
met een leuke mix van bewoners. 
André en Han hebben meege
daan aan het succesvolle evene
ment Lopend Eten en maakten 
daarbij kennis met diverse bewo
ners en genoten van hun kook
kunsten. Ook bij de traditionele 
nijjoarsveziede in Molenzicht wa
ren ze present en fungeerde André 
als lootjestrekker bij de tombola. 
Mooie manieren om in te burg
eren. En het smaakt naar meer! 

Roe/ie Karsijns-Schievink 

Uitnodiging voor alle Garmerwolders vanaf 
65 jaar voor foto- en praatmiddag 
Ook zin in een paar uurtjes kletsen over het Garmerwolde van 
toen? Of benieuwd naar de ruim honderddertig foto's van oud 
Garmerwolde die de Historische Commissie inmiddels verzameld 
heeft? Of wilt u gewoon de Historische Commissie helpen? En 
bent u vijfenzestig of ouder? 

Kom dan zaterdagmiddag 12 maart 
om 14.00 uur naar dorpshuis De 
Leeuw. De middag wordt georga
niseerd door de Historische Com
missie van Dorpsbelangen Gar
merwolde. De afgelopen twee jaar 
hebben we ook zo'n middag geor
ganiseerd. Wegens het succes 
doen we dat dit jaar weer. De toe
gang is gratis evenals de koffie en 
thee. Tijdens de ontvangst tonen 
we op een scherm oude foto's. We 
willen eerst een tiental oude foto's 
laten zien waarover we nog vragen 
hebben. Dat zal een klein uurtje 
duren, schatten we. Hopelijk zijn 

dan al onze vragen beantwoord. 
Daarna kan er in groepjes van vier 
à vijf aan tafeltjes verder worden 
gesproken over van alles en nog 
wat; bijvoorbeeld over interessan
te foto's die u zelf meegebracht 
heeft. Wij zorgen ook voor een 
scanner om ter plekke een digitale 
kopie van uw foto's te kunnen ma
ken. Lijkt het u wel wat? Kom dan! 
Graag vooraf even melden dat u 
van plan bent te komen bij: Henk 
Vliem, hvliem@hotmail.com; tel. 
5416341. Dit in verband met de 
koekjes, bijvoorbeeld. 

Henk Vliem 



Afscheid van Wittem van der Schans 
In de oudejaarsnacht van 1974 zat Willem van der Schans nog als gast in het café, de volgende dag 
stond hij als eigenaar aan de andere kant van de toog. Zo begint het stuk over café Jägermeister 
in het boekje 'Kom vul de glazen' van Nina van den Broek, over oude plattelandscafé's in Groningen. 

Voor de laatste keer komt Willem van der Schans aan bij café Jäger
meister. Hij wordt opgewacht door velen uit Garmerwolde en daarbui
ten. (Foto: Sieb-Klaas Iwema) 

Glazen vullen , dat deed Willem 
graag. Maar bij 'Willem'- zoals zijn 
uitspanning liefkozend werd ge
noemd in Garmerwolde en de wij
de omtrek- was het niet alleen goed 
drinken, maar ook verrukkelijk eten. 
Willems keuken was befaamd; niet 
alleen zijn stamgasten prikten er 
een vorkje, maar vele dorpsgeno
ten haalden op zaterdag- en zon
dagavond 'eterij' op bij Willem. En 
dan dronk je er biertje bij, want 
door de drukte duurde het wel even 
voordat je bestelling aan beurt was. 
Bijna 35 jaar stond Willem achter 
de tap en vanaf zijn kruk op het 
hoekje zag hij diverse generaties 
plattelandsjongeren opgroeien. 
Een bijzondere mix van kameraad
schap, vaderlijke toewijding en on
verwoestbare echtheid viel zijn 
gasten ten deel. Dat gold ook voor 
Stadjers en de' wat oudere jonge
ren '. Boeren, burgers, buitenlui , 
kakkers, import, schreeuwlelijkerds 
en stille observanten; Willem kon 
met een ogenschijnlijk gemak met 
iedereen door één deur en wat je 
hem toevertrouwde, bleef tussen 
jou en Willem. 
Dat - en nog veel meer- leverde 
hem in 2010 de Deurpakkerspries 
op, een prijs van de gemeente Ten 

Boer voor een echte Deurpakker 
en het initiatief kwam van Willems 
hangjeugd. Naast kroegbaas was 
Willem er namelijk onbezoldigd 
jeugdwerker bij. 'Willem is geen 
kroegbaas, hij is een echte kaste
lein', zei een van zijn stamgasten 
bij de uitreiking. : 
Tot zijn groot verdriet zag hij zich 
wegens gezondheidsproblemen 
genoodzaakt het café te verkopen 
en het lukte hem op de valreep niet 
om zijn 35-jarig jubileum groots te 
vieren. 'Ik word niet meer beter', 
zei hij op Koninginnedag 2010 toen 
hij kwam kijken bij het krattensta
pelen op het landje van de dorps
entree. 
Toch nog onverwacht overleed 
Willem op 11 januari 2011 bij Hen
nie thuis in Bedum. Bij zijn af
scheid een paar dagen later ston
den vele gasten en niet-gasten 
hem op te wachten bij het café. 
Zijn barkruk met daarop zijn foto 
was buiten gezet. De stoet hield 
even stil en er was draaiorgelmu
ziek. 'Het kleine café aan de ha
ven' en een Jägermeistertje voor 
de liefhebber. 
Dag Willem. 

Marieke de Groot 

Afscheid van Willem 
Voor alle mensen van Gar
merwolde/Thesinge en 
omgeving en alle ex-klan
ten van Jägermeister. 

Dat Wim in 2010 deurpakker 
van het jaar werd heeft voor 
hem heel veel betekend. 
Daarna stopte hij noodge
dwongen al snel zijn werk
zaamheden in Jägermeister. 
Hij heeft daar een mooie tijd 
gekend, anders had hij het er 
geen 35 jaar volgehouden. 
Het laatste jaar tijdens zijn 
ziek zijn heeft hij veel kaar
ten, telefoontjes, bezoekjes 
en bloemen gekregen. 
Wim genoot tot het laatst van 
alles en kon het leven eigen
lijk nog niet loslaten. 
Tot op het laatst was hij be
langstellend naar iedereen 
die bij hem langs kwam. 

Dat er zoveel mensen bij Jä
germeister stonden om af
scheid van Wim te nemen 
voelde als een warme deken. 
De vele kaarten, prachtige 
bloemstukken en de warme 
woorden die gesproken wer
den tijdens het afscheid van 
Wim hebben ons erg goed 
gedaan. 

De urn van Wim zal in april 
geplaatst worden in een ur
nengraf in Onderdendam. 

Familie Van der Schans-Bos 

Vootiaarsboden 
Dat de natuur erg snel kan gaan 
in één maand, merk je pas als 
die maand voorbij is. Vorige 
maand somberden we nog, en 
kijk nu eens om je heen. Het is 
nauwelijks voor te stellen dat 
er in zo'n korte tijd, terwijl het 
nog bitter koud kan zijn, zoveel 
kan veranderen. 

Niet alleen bloeien overal sneeuw
klokjes, speenkruid en winterako
nieten, de narcissen staan boven 
de grond en de hortensia zit vol 
knoppen. Fredje kan niet wachten 
op het voorjaar en snakt naar len
teboden. Die vind je niet alleen in 
de natuur, maar ook in de brie
venbus. De kleurige catalogi van 
Bakker en De Bolster, en vroeger 
die van Lameijer ('Een Naam in 
Zaad') , komen half januari al bin
nen en voeren je in gedachten al 
langs fleurige bloembedden en 
door geurige moestuinen. 

Maar nu is er nog beter nieuws 
voor hen die niet kunnen wachten 
op de lente. Onderzoekers van 
'De Natuurkalender' uit Wagenin
gen hebben aangetoond dat de 
natuur voorligt op het jaarsche
ma. Zeker door de redelijk zachte 
januarimaand kan dat dit jaar bijna 
drie weken schelen. Kijk maar om 
u heen: de paardenkastanje bot 
uit, de wilg en de els hebben al 
katjes. 

Een nadeel is dat vroeg uitkomen
de larven al verdwenen zijn op het 
moment dat de nestelende vogels 
op zoek gaan naar voedsel voor 
hun jongen. Dat kan leiden tot 
voedseltekort en lijkjes in de nest
kasten. Maar bij ons, sombere 
wintergasten, overheerst de 
vreugde om het snel naderende 
voorjaar. Het wachten is op de 
tjiftjaf en de eerste zwaluw, hoe
wel die natuurlijk nog geen zomer 
maakt. 

Fredje Bouma 
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Kick-oft Groninger Verzoamelstee 
ICT op het platteland 
Op vrijdagmorgen 4 februari verzamelt zich een groot aantal genodigden in het Thesinger dorpshuis 
Trefpunt. Onder hen gedeputeerde P. de Bruijne, wetenschappers en onderzoekers van de RUG en 
het UMCG, afgevaardigden van de gemeenten Ten Boer, Winsum en Bedum en van de Verenigingen 
voor Dorpsbelangen en ouderenbonden. En de producent van de digitale voorziening die wordt 
gepresenteerd. Ook aanwezig is de regionale zender RTV Noord die, zowel per radio als televisie, 
verslag doet van de kick-offmeeting van het Groninger Verzoamelstee. En natuurlijk is uw eigen G& T 
Express present. 

Opzet en doel 
Het is een aftrap van een aanspre
kend project waaraan een grondi
ge voorbereidingsperiode is voor
afgegaan. Gedurende een perio
de van drie jaar zal een gespon
sord onderzoek door de RUG (Be
drijfskunde), de Hanzehogeschool 
en het UMCG worden uitgevoerd. 
Hierbij zal de klik tussen de wensen 
en de mogelijkheden van de (toe
komstige) gebruikers op ICT-ge
bied worden onderzocht. Gebrui
kers die wonen in een plattelands
omgeving waar de voorzieningen 
zo langzamerhand zijn verdwenen. 
Uitgangspunt is dat het computer
systeem eenvoudig is te bedienen, 
maximaal zes toetsen, en dat de 
gebruiker zelf zoveel mogelijk aan
geeft waar behoefte aan bestaat. 
Voorbeelden zijn: bestellingen 
doen bij een bakker of slager in de 
buurt, in contact komen met de 
gemeente en zorg en/of welzijnsin
stellingen, of via een beeldtelefoon 
praten met familie. Uiteindelijke doel 
is de "Verzoamelstee" zonder sub
sidies deel uit te laten maken van 
het voorzieningenaanbod voor 
ouderen. In dat geval kan het con
cept worden uitgerold over andere 
dorpen in de betreffende gemeen
ten en delen van Nederland met . 
soortgelijke problematiek. 
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DORPSHUIS 
THESINGE 

TRE=EPUNT 
SfeeTvolle locatie in 
een uniek landelijk 
decor 

• FEEST 

• RECEPTIE 

• BIJEENKOMST 

• LEZING 

• CONGRES 

Reserveren en infoTmatie 
KERKSTRAAT 5 
9797 PD THESINGE 

T 050 8539480 
E TREFPUNT@THESINGE.COM 

W TREFPUNT.THESINGE.COM 

Activiteiten in drie dorpshuizen 
Het doel van de Groningse Verzo
amelstee is om de leefbaarheid 
en de levendigheid in een dorp te 
behouden. Het is een onderdeel 
van êen nog groter project ge
naamd E-healthplaza. In veel dor
pen zijn de voorzieningen verdwe
nen, maar is er nog wel een dorps
huis. In de dorpshuizen van Adorp, 
Thesinge en Onderdendam wor
den computers geplaatst en acti
viteiten georganiseerd om - met 
name oudere - bewoners hiermee 
kennis te laten maken. Hierbij 
worden de mogelijkheden van de 
digitale wereld op" een toeganke
lijke en speelse wijze gepresen
teerd. Dit met inzet van vrijwilli
gers, studenten en een vaste pro
jectbegeleider, Eveline Hage. 
Deze promovendus heeft ook een 
onderzoek gedaan naar het ge
bruik van ICT door marktkooplui 
in Mumbai en het effect daarvan. 
Ook zullen er in ieder dorp bij een 
tiental burgers die niet meer zelf
standig naar het dorpshuis kun
nen gaan, voorzieningen thuis 
worden geïnstalleerd. 

Ontdekken van de computer 
Voor veel ouderen is de stap om 
zelfstandig op ontdekking te gaan 
er nog een te ver, maar op deze 
manier kunnen ze er vertrouwd 
mee raken. Twee van hen waren al 
te zien op de regionale TV. Roelie 
Dijkema speelde met presentator 
Martin Drenth een virtueel spelletje 
boter-kaas-en-eieren. En onze ei
gen verslaggeefster Hillie Rama
ker, die de PC gebruikt als een 
veredelde typemachine, sprong en 
wrong zich in allerlei bochten om 
over een virtueel traject van een 
wildwaterbaan te racen. Het doet 
me herinneren aan het advies van 
Stoffer Havinga, die mij bij de aan
schaf van onze eerste computer in 
1996 adviseerde om vooral veel 
spelletjes te doen. Het heeft mij 
inderdaad geholpen om over de 
apparaatvrees heen te komen en 
gaandeweg de mogelijkheden hier
van te ontdekken. 

Enthousiasme 
Een project van deze omvang staat 
en valt met een goede en enthou
siaste begeleiding en een heldere 
rapportage aan de ontwikkelaars 
van het digitale programma. En 
natuurlijk met enthousiaste deel
nemers, die hun blik op de wereld 
willen verruimen en wellicht door 
deze voorziening langer thuis kun
nen blijven wonen. 
Het enthousiasme straalt eraf bij 
de kick-off. In ieder geval bij de 
genodigden die op één of andere 
manier betrokken zijn bij de voor
bereiding van dit project. Nu moet 
de vonk overslaan naar de doel
groepen. Want uiteindelijk moeten 
zij, met eigen inbreng en ideeën, 
optimaal gebruik kunnen en willen 
maken van deze voorzieningen. 
De drempel is daarbij soms lager 
dan je denkt, kijk maar naar onze 
dorpsgenoot Roelie Dijkema, die 
binnen uur van inzicht veranderde. 
Was ze aan het begin van de pre
sentatie nogal sceptisch, aan het 
eind was ze enthousiast en wilde 
ze wel "zo'n apparaat" voor haar 
verjaardag in april. Daaruit blijkt: je 
moet het gewoon doen! 

Hoe het project verder vorm zal 
krijgen, eerlijk gezegd heb ik hier
van op dit moment geen idee. De 
enige tip die ik kan geven: houd de 
publicaties in de gaten! 
Meer info: www.healtplaza.nl 

Roelie Karsijns 

"De Soos" 

(Foto: Myla Uitham) 

Nieuwe bewoners 
Sinds december vorig jaar wonen 
wij, Peter Tjeerdsma en Simone 
Bouwstra met onze kinderen Ot 
(4) , Luna (10) en Boas (6) aan de 
G.N. Schutterlaan 17 in Thesin
ge. 
Peter is softwarearchitect en Si
mone is fotograaf en ontwerper 
en ze werkt in een babyspeciaal
zaak. 

Wij houden van het buitenleven, 
lekker de ruimte hebben! Zo gin
gen we van een stadstuin naar 
een bostuin! Een behoorlijke over
gang. Er is nog veel te ontdekken 
en te leren, dus wanneer er ie
mand is met heel veel planten
kennis, kom gerust een keertje 
langs, we laten ons graag infor
meren. 
Allemaal voelen we ons al erg 
welkom in Thesinge, de kinderen 
hebben het erg naar hun zin op 
school. We kijken uit naar het voor
jaar met het fijne weer. 
We hebben gehoord dat het dorp 
dan helemaal tot leven komt (met 
zelfs toeristen ... ). 

Hartelijke groeten, 
Peter, Simone, Luna, Boas en Ot 

De klaverjasavond in februari heeft de volgende uitslag opgele
verd: 
1. Detta van der Molen .......................................................... 5297 
2. Riëtte van der Molen ......................................................... 5104 
3. Jo Reinders ............................ ............................................. 5020 
4. Jan van der Molen ............................................................. 4595 

De volgende keer is op dinsdag 8 maart, aanvang 20.00 uur. 



Linde Nijland zingt met een mooie heldere en toch zachte stem in de 
kerk van Garmerwolde. (Foto: Sieb-Klaas Iwema) 

Tri 0 -Kwartet-Tri 0 
Op 13 februari trad het Linde Nijland Trio op in de kerk van 
Garmerwolde - voor de meeste mensen is Linde Nijland de zange
res (gitarist en schrijfster) van o.a. (winter)liederen - met Bert 
Ridderbos, gitaar en cittern, en Eric de Jong op accordeon. Linde 
zong met een mooie heldere en toch zachte stem soms a capella/ 
akoestisch en soms met de beide muzikanten. 

Ze konden het luisterend publiek 
goed bespelen. Het publiek op 
háár beurt het trio; zo kwam het 
dat ook Annemarieke Coenders 
een lied mee zong: men wou graag 
dat de twee dames een duolied 
zongen, hetgeen later met een 
goed applaus werd beloond. 
Ook werden een paar nieuwe lie
deren gezongen ; voornamelijk 
Engels, soms Nederlands. De lie-

deren en de muziek klonken erg 
mooi in de kerk, het was zeker de 
moeite waard om mee te maken. 
En dat voor € 10,-: ruim twee uur 
muziek inclusief een kop drinken. 
En wie nog weer -:of nog verder -
wou zwijmelen , kon de cd/dvd 
kopen en het thuis nog een keer 
horen. 

Met muzikale groet 
Sieb-Klaas Iwema 

Kamerkoor Tirana 
in kerk Garmerwolde 
Op zaterdag 5 maart geeft Kamerkoor Tirana uit Groningen onder 
leiding van Tymen Jan Bronda een concert in de middeleeuwse 
kerk van Garmerwolde. Het zingt werken van Sweelinck, Schütz en 
Purcell rond het thema 'Dood en eeuwigheid'. 

Op het programma staan onder 
andere drie pseaumes van Jan 
Pieterszoon Sweelinck, drie mo
tetten van Heinrich Schütz en 'Mu
sic for the funeral of Queen Mary' 
van Henry PureelI. Ook van PureelI 
het bekende achtstemmige 'Hear 
my Prayer'. 
Klavecinist Robert Koolstra speelt 
continuo en zal de intermezzi ver
zorgen op klavecimbel. 

Zaterdag 5 maart, aanvang 19.30 
uur, in de kerk van Garmerwolde 
(Dorpsweg 69) 
Entree: € 10,- (voor kinderen en 
studenten € 8,-) . 
Voorverkoop via Ite-Harm Meer
veld: 06 51 667 954. Zie ook: 
www.kamerkoortirana.nl 

Thesinge heeft weer een galerie 
Wist jij het al? Sinds eind vorig jaar is er, na het verdwijnen van 
de galerie van Metha Nijkamp en Anja Stuurman in de Kerkstraat, 
weer een heuse galerie in Thesinge gevestigd: Kunsthal Bart Art 
Box. 

In Thesinge? Nou, eigenlijk een 
eindje verderop, aan de Thesin
gerweg 4, halverwege Thesinge 
en St. Annen. Als je vanuit Thesin
ge naar St. Annen rijdt, vlak voor 
de laatste bocht naar rechts, staat 
aan de linkerkant een grote boer
derij. Tot nu was daar alleen een 
bedrijf gevestigd dat opslagruim
te verhuurt. Sinds een paar maan
den hebben de mensen achter dit 
bedrijf, Bart Huysman en Anika 
van der Wijk, hun activiteiten uit
gebreid. In een grote zaal in de 
schuur exposeren ze kunst, ook 
verhuren ze zaalruimte. 

De eerste expositie, van schilde
rijen, vond afgelopen herfst plaats. 
Van 5 februari tot 13 maart is de 
tweede expositie ingericht met 
werk van de beeldend kunstena
res Yvonne Struys die in het Gro
ningse Nieuwolda een atelier heeft. 
Ze maakt gebruik van allerlei ma
terialen en technieken. Ze schil
dert, tekent, schept papier, stem
pelt, giet brons en benut daarbij 
geregeld bestaande voorwerpen. 
Er hangen bijvoorbeeld enkele 
grote op monnikspijen lijkende 

Atelier 
Marjan 
te 
Wies 

hemden, gemaakt van aan elkaar 
genaaide zelfgeschepte vellen 
papier, en bedrukt met bladvor
men. Verder staat er een kunst
werk opgesteld dat van allemaal 
harken en letters is gemaakt. 'Ik 
werk graag met letters ', zegt 
Struys. Toch kun je lang niet altijd 
lezen wat er staat geschreven. 
'Als ik het maar kan lezen', zegt de 
kunstenares, 'ik weet uit welke 
teksten de letters komen. De let-

. ters die onder die harken liggen 
trof ik aan in een museum in Ier
land. Ze horen bij een gedicht van 
de Noord-Ierse dichter Seamus 
Haeney, een Nobelprijswinnaar.' 
Bij veel van haar werk hoort een 
verhaal. En dat kun je zien. 

I n de volgende Garmer en Thes
inger Express vertellen de uitba
ters van Kunsthal Bart Art Box 
meer over hun bezigheden. De 
galerie is open op zaterdag en 
zondag, van 13.00 tot 17.00 uur. 
Zie ook: www.bartartbox.nl en 
www.struys.nl. 

Edzard Krol 

Bel voor meer informatie of 
een gratis offerte aan huis 

Kerkstraat 9a, Thesinge 
050-5773838 I 06 -52144964 
www.ateliermarjantewies.nl 
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Joyce Mollema: 
de nieuwe directeur van De Til 
Vanaf 1 november 2010 is Joyce Mollema benoemd als directeur 
van De Til in Thesinge. Zij volgt met deze voor haar nieuwe functie 
Greet Veenkamp op. Reden om eens kennis te maken. 

De kop is eraf en het bevalt goed! 
Toen duidelijk werd dat Greet 
Veenkamp haar directietaken in 
Thesinge neer zou leggen, werd 
eerst intern binnen de vereniging 
(voor Protestants Christelijk Ba
sisonderwijs Ten Boer waar De Til 
deel van uit maakt) gepolst wie 
belangstelling had voor deze func
tie. Joyce raakte geïnteresseerd 
en was naar eigen zeggen 'toe 
aan een nieuwe uitdaging '. Ze 
volgt op dit moment de opleiding 
tot directeur basisonderwijs in 
Zwolle. Van de drie dagen die ze 
werkt zijn er twee voor directieta
ken. Een dag in de week staat ze 
voor de klas of reist ze af naar 
Zwolle. 
Joyce vertelt enthousiast dat zij 
het begin van haar nieuwe loop
baan als een warm bad heeft er
varen. De ontvangst in Thesinge 
was hartelijk. Nu na ruim drie 
maanden is de kop eraf en haar 
nieuwe baan bevalt goed. 

Met hart en ziel 
Ooit koos Joyce voor de Pabo 
omdat ze 'kinderen heel graag 
iets wilde leren'. Ze werkte 8 jaar 
als leerkracht en intern begelei
der aan De Fontein in Ten Boer. 
Daar deed ze ervaring op in alle 
groepen. Ze vertelt dat ze altijd 
een zwak heeft gehad voor kinde
ren die moeilijk mee konden ko
men en meer aandacht nodig heb
ben. Daarom volgde ze de mas
ters gedragspecialist en begelei
dingsspecialist. Joyce voelt zich 
met hart en ziel verbonden aan 
het onderwijs. 
Wat anders was en wat haar met
een aantrok aan De Til was het 
oude gebouw. 'Een oud school
gebouwen van binnen heel ge
zellig .' Ook anders is de grootte 
van het team; op de Fontein had 
ze maar liefst 25 collega's en op 
De Til bestaat het team uit 6 colle
ga's. Anders is ook dat je op een 
kleinere school werkt in combina
tieklassen. 
Wat haar ook aansprak was dat 
de kinderen vanaf groep 3 werken 
met contracten. 'Zo stimuleer je 
de zelfstandigheid van kinderen. 
Die manier van werken heeft als 
voordeel dat je snel een stapje 

6 

terug kunt doen als het moeilijk 
gaat. Je kunt hulp op maat geven. 
De zelfstandigheid die kinderen 
leren begint al in groep 1 en 2, als 
zij een keuze maken uit het plan
bord. Zo heb je een doorgaande 
lijn van zelfstandig werken door 
de hele school.' 
Belangrijk in haar nieuwe functie 
is dat ze transparant wil zijn. Niet 
alleen naar het team en de kinde
ren, maar ook naar de ouders. 
Tenslotte vertrouwen de ouders 
hun kinderen een groot deel van 
de dag toe aan de school. Met de 
meeste ouders heeft ze kennis 
gemaakt en het grootste gedeelte 
daarvan heeft ze al persoonlijk 
gesproken. 

Is er een leven naast het onder
wijs? 
Joyce is getrouwd en woont in 
Delfzijl. Haar man is ook werk
zaam in het onderwijs en samen 
hebben ze een dochter van twee 
jaar. Naast 'haar werk houdt ze 
van lezen, naar theater en musi
cals gaan en reizen, bijvoorbeeld 
naar Mexico en Brazilië. Reizen is 
voor haar niet alleen op het strand 
te liggen maar ook de cultuur proe
ven. Maar ja, naast het gezinsle
ven, een baan, een nieuwe oplei
ding komt dat er op dit moment 
aanmerkelijk minder van. 
In Delfzijl is ze samen met haar 
man ook kerkelijk actief. Op vrij
dagavonden organiseert ze sa
men met hem gezellige avonden 
voor jongeren en is ze betrokken 
bij jeugddiensten. 

Nieuwe plannen voor het school
plein 
Joyce vraagt ook nog even aan
dacht voor de nieuwe ontwikke
lingen op het gebied van speel
voorzieningen. Die ontwikkelin
gen zijn niet alleen voor de ouders 
maar ook voor de andere inwo
ners van Thesinge van belang. 
Het schoolplein gaat opnieuw in
gericht worden. Daartoe is een 
werkgroep opgericht met team
leden, de peuterspeelzaal , dorps
belangen en buurtbewoners. In 
overleg met de gemeente Ten 
Boer is het doel gesteld dat er een 
plaats met speelvoorzieningen 

Joyce Mol/erna. (Foto: My/a Uitham) 

voor kinderen van alle leeftijden 
komt. 

Tot slot 
Als directeur moet je ook flexibel 
zijn. 'Er is ziekte dus ik moet zo met 
een groep naar het gymlokaal.' De 
leerkracht die voor de groep staat 
heeft geen bevoegdheid voor het 
geven van een gymnastiekles. De 

leerlingen moeten volgens Joyce 
wel gymnastiek hebben en zij heeft 
die bevoegdheid. Die les gaat vóór 
de directietaken en ook de afspraak 
voor het interview moet even wat 
ingekort. 'Gelukkig heb ik nog wel 
een leuke gymles achter de hand. 
Dus dat komt wel goed.' 

/rene P/aatsman 

Garmerwalde Doet 
Op zaterdag 19 maart organiseert de Vereniging Dorpsbelangen 
Garmerwolde in het kader van NL Doet een vrijwilligersdag. We 
willen op deze dag een aantal zaken opknappen in de entree 
Garmerhof, bij de jeu-de-boulesbaan en in en rond de kerk, het 
kerkhof etc. We zoeken enthousiaste vrijwilligers om met elkaar 
de handen uit de mouwen te steken en er een actieve en gezellige 
dag van te maken. 

Het verzamelpunt is de Garmerhof om 10.00 uur, tussen de middag is 
er een lunch en we sluiten af (om ongeveer 16.00 uur) met een borrel 
en een hapje in het Dorpshuis. Graag opgeven voor 12 maart (i.v.m. de 
catering) bij Ympkje Westerdijk, Grasdijkweg 11 , 050-5791593 of via 
het secretariaat: info@dorpsbelangengarmerwolde.nl 

Namens Dorpsbe/angen Garmerwo/de 
Dirk B. Hes/inga 



AGRISHOP 
VERSWIHKEl 
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 

~.~ 

TEMPUR" 

• 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 

BURINGA --.--.----sanitair en verwarming 

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

VISHANDEL 
~~~~ 

Smit 

LEVERANCIER QROOTKEVKEN EN HORECA 

Lamsoor 11 
9738 AL Groningen 
www.vishandelsmit.nl 

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

~ Installatietechniek 

ATSTR B . 
Verbindingsweg 199781 DA Bedum Tel: 050-3012832 Fax: 050-3010625 

NIJDAM NIJDAM NIJDAM 
HOUTMARKT KEUKENS & VLOEREN 

D 
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Sirkelslag 
Sirkelslag is een spel voor 12-
tot 17-jarigen dat we al sinds 
een paar jaar spelen in Thesin
ge. Maar niet alleen in ons dorp, 
in heel Nederland wordt dit spel 
gespeeld. De bedoeling is dat 
je als één van de vier beste 
teams eindigt om mee te kun
nen doen aan de landelijke fi
nale. Maar ook zonder het ha
len van die finale heb je een 
onvergetelijke avond. 

Vrijdag 4 februari kwamen we bij 
elkaar. Voordat het spel zou be
ginnen aten we met z'n allen een 
heerlijk maal bereid door Jan en 
Henny. De sfeer zat er al goed in 
onder de ruim twintig deelnemers. 

Het thema van dit jaar was vrij
heid, daarbij hoorden zes spellen. 
Het spel begon stipt om 19.30 uur. 
Bijbels, pennen, papier, verkleed
kieren, lucifers en pingpongbalie
tjes (?) lagen klaar. Dit jaar kregen 
we de opdrachten live via een 
uitzending van Xnoizzradio. Na de 
uitleg moesten de teams in toch 
wel vrij korte tijd de opdrachten 
uitvoeren. 
Allereerst een belopdracht waar
bij, met in de bijbel opgezochte 
woorden , verschillende mensen 
in het dorp gebeld werden. Aan de 
jeugd de taak om te raden welke 
vrijwilligersfunctie deze mensen 
hadden. Daarna begon de foto
opdracht, er moest een fotostrip 
gemaakt worden bij het thema. 
Als derde spel deden we hints. Via 
de beamer zagen we cryptische 
omschrijvingen van indrukwek
kende personen en organisaties. 
De begeleiding had voorzien dat 
dit toch wel heel moeilijk zou zijn, 
maar niets bleek minder waar: alle 
woorden werden geraden! 
Voor het vierde spel moest elk 
team in drieën worden gedeeld: 
handige, sterke en slimme men
sen werden gescheiden. De ster
ke mensen kregen de taak zes 
minuten met de rug tegen een 
muur te leunen, de knieën in een 
hoek van 90 graden. Probeert u 
het maar eens, dit valt echt niet 
mee! De handige mensen moes
ten de meegebrachte pingpong
balletjes tegen een muur stuit
eren en daarna opvangen in een 
mok. Hiermee werd gelijk een nieu
we Thesingse hobby geboren. Sta 
dus niet versteld als u eens een 
pingpongbal in uw bakkie koffie 
vindt. 
Na dit enerverende spel was er 
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Team Taisn 1 met hun foto-opdracht, het maken van een fo tos trip. 
(Foto: Janiene de Lange) 

even tijd voor pauze. Nu en ook 
tussendoor werden de hongerige 
strijders door Sandra en Marjolein 
gevoederd. Goed gedaan, dames! 
Na een korte pitstop waren de 
slimme mensen aan de beurt. Er 
moest een brug worden gebouwd 
van enkel zes hele lucifers, die zo 
sterk was om een vol luciferdoos
je te kunnen tillen. Geen gemak
kelijke opdracht. Na deze opdracht 
was er weer een spel voor het 
hele team. Bij dit steekwoorden
spel ging het erom een verhaal 
vier keer door te vertellen (à la 'Ik 
hou van Holland'). En zoals het 
echte roddeltantes betaamt: het 
verhaal kan dan nog wel eens 

verdraaid worden (wat overigens 
heel grappig is). Voor de slotop
dracht schreven we binnen een 
half uur een lied met daarbij beho
rende dans op het alom bekende 
nummer Grease Lightning. Toen 
we dit opgenomen hadden, was 
de avond ten einde. Het gehele 
spel werd beoordeeld door een 
drie man sterke jury. Hun beoor
deling, de foto's en film stuurden 
we op. drie dagen later volgde de 
uitslag. 
Van alle 219 teams zijn Taisn 1 en 
Taisn 2 op 131 en 168 geëindigd. 
Een mooi resultaat van een gezel
lige avond! 

Annemiek Havinga 

Team Taisn 2 met hun zelf bedachte dans op het bekende nummer 
Grease Lightning. (Foto: Ingrid Oudman) 

Nieuwe faciliteiten 
in Kerkhörn 
In Kerkhörn, het bijgebouw van 
de Dorpskerk van Garmerwol
de, vond onlangs een kleine 
verbouwing plaats. In de bui
tenmuur zijn twee groene deu
ren geplaatst. Achter elke deur 
bevindt zich een mooie, geheel 
betegelde toiletruimte. De aan
leg werd mede mogelijk gemaakt 
door subsidies van de Familie 
Schutter Stichting en de Vere
niging Dorpsbelangen Garmer
wolde. 

Niet meer wachten 
Kerkhörn beschikte over één toi
let. Daardoor stond er bij activitei
ten als concerten of recepties re
gelmatig een rij wachtenden. Bo
vendien bleek dat kerkhofbezoe
kers of mensen die de kerk be
zichtigen wel eens gebruik willen 
maken van een toilet. De Plaatse
lijke Commissie, die kerk en Kerk
hörn beheert, ging daarom in over
leg met de eigenaar, de Stichting 
Oude Groninger Kerken (SOGK). 
Samen kozen ze voor een slimme 
oplossing: twee nieuwe toiletten 
die vanaf de buitenzijde van het 
bijgebouw toegankelijk zijn. Het 
resultaat: meer capaciteit bij grote 
evenementen en bezoekers van 
kerk en kerkhof kunnen gebruik
maken van de toiletten, ook als 
Kerkhörn niet geopend is. 

Wie zal dat betalen 
De verbouwing werd uitgevoerd 
door twee firma's uit Garmerwol
de, Havenga Bouwen Buringa 
Sanitair en Verwarming. De kos
ten werden gedeeld door de Stich
ting Oude Groninger Kerken en 
de Plaatselijke Commissie. Zon
der de bijdrage van de SOGK, de 
'moeder' van de kerk, was de ver
bouwing niet mogelijk geweest. 
Maar ook de helft van de bouw
som was voor de Plaatselijke Com
missie nog een heel bedrag. Daar
om ging ze op zoek naar subsidie
gevers. Die werden gevonden in 
de Familie Schutter Stichting en 
de Vereniging Dorpsbelangen 
Garmerwolde. De Plaatselijke 
Commissie is blij met de nieuwe 
faciliteiten die dankzij de goede 
samenwerking van bovenge
noemde partijen tot stand kwa
men. 

Plaatselijke Commissie Garmerwolde 
Stichting Oude Groninger Kerken 

Anne Benneker 



Wim Moltmaker brengt de heerlijke snert goed aan de man. (Foto: Sieb
Klaas Iwema) 

"Grensgeval" geeft snertconcert. .. 
Deze intrigerende tekst was te vinden op diverse aankondigingen 
in de weekbladen in de gehele provincie, op flyers en in de 
mailtjes die door dorpshuis "De Leeuw" werden rondgemaild. 
Deze aanhef is tweeledig op te vatten, de enige echte juiste was: 
een prima concert met een kop overheerlijke snert. 

Om half elf ging de zaal open en 
deze stroomde al vrij snel vol. De 
meeste aanwezigen (ongeveer 
twee derde) kwamen uit een zéér 
wijde omgeving van Garmerwol
de, o.a. uit Heiligerlee. 
Tegen de tijd dat het concert be
gon waren er zo'n 70 mensen 
aanwezig. Direct bij het eerste 
nummer was het stil en werd ie
dereen gepakt door de muziek, 
die bestond uit Ierse en Schotse 
folkmuziek afgewisseld met num
mers van Ede Staal. Zo konden 
we horen dat een Iers volksliedje 
naadloos overging in een num
mer van Ede. Na een korte pauze 
ging het concert weer verder. In 
dit gedeelte werd ook een liedje 
gezongen over Groningen en 
omgeving, met name over Oos
terhoogebrug. Eén van de zan
gers, Henk Drenth, is hier geto
gen en heeft een liedje geschre
ven over Oosterhoogebrug, 
Noorddijk en Ruischerbrug toen 
die nog niet bij de gemeente Gro
ningen hoorden. Erg herkenbaar 
voor een aantal oudere toehoor
ders. 

In de tweede wat langere pauze 
werd de snert geserveerd samen 
met roggebrood en spek. Heel 
erg lekker vonden alle aanwezi
gen. Tijdens de lunch ben ik even 
naar de band gegaan die voor in 
het café zat. Wat als eerste op
viel was dat de sfeer heel erg 

relaxed was (dat was ook wel te 
horen aan de muziek en het op
treden). Henk Drenth, de leider 
van de band, was nog een ver
zoeknummer aan het schrijven 
voor de vroegere violist. 
De leden vonden het ook niet erg 
om gestoord te worden voor een 
klein interview. 

De band bestaat al sinds 1975 in 
bijna dezelfde samenstelling. De 
band bestaat uit Henk Drenth, 
Kees de Vries, Tineke Algra en 
Job Tielroy (die er pas 18 jaar 
geleden bij gekomen is). 
Van oefenen komt niet al te veel 
omdat de band leden vrij ver uit 
elkaar wonen, optreden doen ze 
door de gehele provincie en erg 
veel in Zuidoost-Drenthe. Ze heb
ben ook al eens een uitstapje 
gemaakt naar Ierland waar ze 
heel gastvrij werden ontvangen 
en hele leuke optredens hadden. 

Daarnaast was er nog de vraag 
hoe deze groep in Garmerwolde 
terecht kwam. Eigenlijk heel een
voudig, Henk Drenth doceert fit
ness op muziek in Ten Boer. Een 
aantal leden van deze groep heeft 
aan "Grensgeval" gevraagd om 
er eens op te treden, zodoende. 
En nogmaals, het was zeer de 
moeite waard. 

Detta van der Molen 

DiCaprio Thrilleravond 
Na het doorslaande succes van de country&westernavond voor 
het dorpsfeest is het alweer tijd voor de tweede Taisner filmavond 
in het Trefpunt; op zaterdag 19 maart. Dit keer is gekozen voor een 
zinderende "DiCaprio Thrilleravond" met de films "Inception" en 
"Shutter Island". Beide films uit 2010 scoren hoog op de filmIijst
jes op internet en staan garant voor een avondje op de punt van 
de stoel. 

En dat kan uw eigen luie stoel zijn. 
Geheel volgens de traditie mag 
iedereen die dat wil zijn eigen 
fauteuil/bankstel/poef weer mee
nemen, als er maar gedacht wordt 
aan viltjes onder de poten. Verder 
zijn uiteraard de hamburgers, bit
terballen en popcorn wegens suc
ces geprolongeerd. 

Oe avond ziet er als volgt uit: 
19.15 uur: Zaal open 
19.45 uur: Start film Inception (re
gie: Christopher Nolan, filmkeu
ring 12 jaar en ouder) 
21.15 uur: Korte pauze om de 
nodige versnaperingen te bestel
len 
21.30 uur: Start deel 2 van Incep
tion 
22.15 uur: Pauze 
22.30 uur: Start film Shutter Is
land (regie: Martin Scorcese, film
keuring 16 jaar en ouder) 
24.00 uur: Pauze voor versnape
ringen 
00.15 uur: Start deel 2 Shutter 
Island 
00.45 uur: Einde programma en 
mogelijkheid tot napraten 
De entree is GRATIS, dus komt 
allen! 
In 2011 zullen nog een of twee 
filmavonden georganiseerd wor
den, dus houd het nieuws hier in 
de gaten. 

PlUG Plaatsman en 
Geerten Eijkelenboom 

. Menno Ridder 
kaartkampioen 
Op de jaarvergadering van 
kaartclub 'de Eendracht' te 
Thesinge bleek Menno Rid
der over acht wedstrijden 
geteld de meeste punten 
behaald te hebben. 

Met 54183 punten werd hij 
eerste. Hij mocht de wissel
beker dus in ontvangst ne
men. Tweede werd Wim Rit
sema met 53430 en derde 
John v.d. Meer met 52499 
punten. De wisselbeker voor 
de meeste marsen gemaakt 
in 2010 was voor Greet v.d. 
Meer. Zij maakte er 29. 
leder lid ging die avond met 
een vleesprijs naar huis. De 
competitie is hiermee weer 
van start gegaan. Nieuwe le
den zijn van harte welkom, je 
moet wel kunnen klaverjas
sen natuurlijk. We kaarten 
iedere laatste zaterdag van 
de maand in café Molenzicht. 
Het begint om 20.00 uur en 
we spelen vier boomkes. Kom 
gerust een keer meedoen, 
het is altijd erg gezellig. 

Roelie Dijkema 

Oliebollen 

l~ -9! '~ iddaÎH9-... 
Lekker de lekkerste ! 

--------------~~~--------------~ 

.. www.gebakkraam.nl 

Dràaiorgels - oliebollen - ,poffertjes 
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'Niidam' op Ruischerbrug 
Een gesprek met Jeroen' Nijdam, 
al vele jaren adverteerder in de G&T 
Hè, hè, na veel drukken springt het licht eindelijk op groen. Dat 
duurde een eeuwigheid. Ik hoefde me niet af te vragen waar op 
Ruischerbrug ik moest zijn. Aan de overkant van het het Damster
diep stonden de letters 'Nijdam' mij fel verlicht op te wachten. 

"Kom binnen", zegt Jeroen Nij
dam, "we gaan de trap op, we 
wonen boven." 
Waar heb je je auto? 
Mijn auto? Ik heb de auto met 
twee wielen hier tegen de muur 
gezet. 
Aha! 
Wil je koffie? Nou daar had ik wel 
zin in. 
Laten we maar direct van wal ste
ken. 
Leuke opmerking van Jeroen, we 
zaten immers aan het water. 

Heb je alleen een houtmarkt? 
"Nee, zo is het niet, op Ruischer
brug heb de doe-het-zelf en hout
markt en op het industrieter
rein Driebond aan de Kol
dingweg, een showroom met 
keukens, vloeren en kasten. 
In 1972 zijn mijn ouders hier 
op Ruischerbrug aan de 
Woldweg begonnen. 
Toen die wijk net was ont
staan, hadden we veel klan
ten uit die wijk en ook uit 
Thesinge, Garmerwolde en 
Ten Boer; lekker dichtbij. 
Vroeger verkochten (mijn 
ouders) alleen hout. 
Mijn ouders wonen nu in Pa
terswolde en ik woon met 
Annita en de kids hier. Als je 
gaat staan dan heb je uit
zicht richting Lewenborg en 
achter over het Eemska
naaI." 

"In 1992 heb ik het bedrijf 
overgenomen van mijn 
ouders en in 2000 ben ik 

Burgernet 
Sinds kort is burgernet beschik
baar in de gemeente Ten Boer. 

Burgernet is een uniek samen
werkingsverband tussen burgers, 
gemeente en politie om de veilig
heid in de woon- en werkomge
ving te bevorderen. Hierbij wordt 
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aan de Koldingweg in Groningen 
begonnen met een aparte show
room voor keukens en vloeren. 
Op Ruischerbrug ben ik een aan
tal jaren dicht geweest, omdat we 
de doe-het-zelf hadden verhuisd 
naar de Timpweg. Dat is mij niet 
goed bevallen. Nu zijn we na een 
reorganisatie, met de doe-het-zelf 
(klus-tuin) en houtmarkt weer te
rug aan de Woldweg. De show
room aan de Koldingweg op Drie
bond voldoet ons heel goed. Van 
hieruit werken een aantal vaste 
monteurs aan de opdrachten van 
montage van keukens en leggen 
van vloeren." 

Jeroen Nijdam. (Foto: Myla Uitham) 

gebruik gemaakt van een telefo
nisch netwerk van inwoners en 
medewerkers van bedrijven uit 
de gemeente. De centralist van 
de meldkamer van de politie start, 
na een melding van bijvoorbeeld 
een inbraak of een vermist kind, 
een Burgernetactie op. Dit ge
beurt op basis van een goed sig
nalement. 
Burgernetdeelnemers krijgen 
een ingesproken bericht via de 
(mobiele) telefoon of een tekst-

Nijdam; meer dan hout alleen. (Foto: Sieb-Klaas Iwema) 

Hoe ziet je dag eruit? 
"Om half negen beginnen we. Niet 
alleen hier in de winkel, maar tus
sendoorook naar de zaak aan de 
Koldingweg bij 'Nijdam Keukens 
en Vloeren'. Gelukkig hoef ik het 
niet alleen te doen. Albert van 
Bruggen helpt me daar bij. We 
proberen om 18.00 uur te stop
pen. Maar dan hebben we nog de 

administratie, boekhouden, 
enz.; een dag is altijd te 
kort. " 

Je hebt ook in Thesinge 
gewoond 
"Ja, dat is een korte maar 

. mooie tijd is geweest. Thes
inge is toch prachtig. Het is 
een dorp met een ziel. We 
woonden in Thesinge aan 
de Dijk / hoek Singel, in het 
huis waar Jan Alix en Myla 
Uitham en de kinderen nu 
wonen. Wij woonden ach
ter, waar vroeger Kees van 
de Berg, genaamd Kees 
Bukk'n, woonde. Het voor
ste gedeelte werd verhuurd 
aan de wethouder van de 
PvdA, Tiddo Schutter en zijn 
gezin. 
We zijn eigenlijk bij toeval in 
Thesinge beland. Ons huis 
in Klein Harkstede was in 

bericht per SMS met het verzoek 
uit te kijken naar een duidelijk 
omschreven persoon of voertuig. 
Gewoon vanuit de eigen woning, 
op straat of vanaf de werkplek. 
Zo kunt u direct behulpzaam zijn 
bij de opsporing van bijvoorbeeld 
dader(s), een voertuiq of een ver-

brand gevlogen. Toen moesten we 
op zoek naar een ander onderko
men. Ik was vier jaar toen we in 
Thesinge kwamen wonen. Mijn 
jongste broer Rudy is er geboren. 
We kwamen met vijf kinderen en 
vertrokken met zes. Ik ben daar 
naar de lagere school geweest. 
Eerst bij meester Schuring en daar
na bij meester Van der Laan. Een 
kleuterschool had je toen niet. Na 
schooltijd bezorgde ik het Nieuws
blad van het Noorden. Die ver
scheen in die jaren 's middags. 
Zodoende kwam ik ook overal en 
weet nog steeds wie waar woonde. 
Het was een lange route: van Veen
kamp (aan huis bezorgen) t/m de 
Bovenrijgerweg het laatste huisje 
rechts. Bij het boerderijtje links hoef
de ik niet bezorgen." 

En hobby's? 
"Jazeker, voetbal: de Fe en mijn 
werk doe ik met plezier. Ook kun
nen ze mij altijd wel vinden bij 
activiteiten op Ruischerbrug." Op 
dat moment komt Annita binnen, 
terug van toneel, ook in Ruischer
brug. 
En toen was er wat anders dan 
koffie met. ... We hebben nog lang 
nagezeten. 

Jakob van der Woude 

mist kind. Wilt u ook een actieve 
rol spelen bij de veiligheid van uw 
woon- en leefomgeving? 

Aanmelden kan via: 
www.burgernet.nl 

Overaenomen van thesinae.com 

4>BU RGERN~j~ktf 



6erlijk t-Jout 
MeLAbel W\C\ke..-ij 

Gespecialiseerd in 
boekenkasten en tafels 

Antiek- en meubelreparaties 

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

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

ASTRI D DE LEEU W 
THESINGE, (050) 3147052 

OOK BEHANDELING AAI J HUISI 

liD VA l J Pr>OVOET, 
DE LANDELIJKE ORG,a..1 J ISAT!E VOOR 
VOETVERZORGER!PEDICURE 

Native 
English 
EDiting 
Service 

DE FIN;SHING TOUCH 

rdw@NEEDSer.nl 
Tel 0503024139 
Thesinge 

HOFSTEDE 
SCHILDERS 

Telefoon (050} 302 1957 

www.hofstedeschilders.nl 

IT EMA 
Sierbestrating 

Showterras 3000 m2 

Bornholmstraat 4 - 9723 AX Groningen 
Telefoon (050) 3138600 

REINIGINGSSERVICE 

Peter Kuil 

LTIL 

_ v -

Installatiebedrijf 
THESINGE V.O.f. 
Verbindingsweg 17a 
9781 DA Bedum 
T(050) 3024536 
F(050)3024693 

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

M. Ritsema - Bedum - T (050) 3010735 
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 

Mlllinistralie- Ritsema 
& beltlsfing{/{lt>iesburo I 

Uw adres voor: 

financiële 
administratie 

& 
jaarverslagen 

& 
aangifte 

Inkomstenbelasting 

Luddestraat 6 
9797 PM Thesinge 
T (050) 3021319 
F (050) 3021182 
M 0651533772 

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 / 06 - 303 69 109 

SCHOONMAAKBEDRIJF 

I: J !.) #I ~,I 
_.8LOEItS<:HOONItMKIIEDRIJF.NL 
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De nieuwsgierige buurvrouwen Plalje en Stoker (Trijn vd Meulen en 
Roelie Dijkema) houden elkaar op de hoogte met hun 'moderne ' 
communicatiemiddelen. (Foto: Oesiree Luiken) 

Februari VIOD maand 
Ze deden het weer, de sterspelers van VIOD (Voorts is ons doel); 
drie zaterdagavonden lang een volle zaal vermaken met een 
bliedspul ien drij bedrieven van de immer populaire Herman van 
der A. Ook dit jaar weer was er voor late beslissers geen plaats 
meer: alle drie de avonden waren lang tevoren uitverkocht, een 
aankondiging gaat al een paar jaar niet eens meer .. door het dorp. 

Regisseur Arend Kampen staat 
klaar om alle bekende gasten en 
donateurs persoonlijk welkom te 
heten, het roezemoest gezellig in 
Molenzicht, terwijl de gastober zich 
een weg tussen de tafels door 
baant om koffie te schenken. Er 
wordt gefriemeld aan het gordijn, 
de souffleuse wringt zich in haar 
te kleine hokje en dan klinkt het 
vertrouwde belletje: het spul be
gunt! 

Woar ging het over? 
De 'gemancipeerde' Femmy, vrouw 
van bakker Otto, die tevens een 
koffiehuis runt, heeft genoeg van 
haar lummelende, slome man. Ze 
doet het huishouden, de winkel en 
schenkt ook nog eens alle koffie! 
Ondertusse'n lijkt hij wel vastgeplakt 
aan zijn krant, zelfs een klant is niet 
de moeite van het bekijken waard; 
deze krijgt antwoord vanachter de 
krant. 
Femmy schakelt het arbeidsbureau 
in om hem aan het werk te krijgen. 
Vanwege zijn innige liefde voor de 
krant, gaat Otto een grootse toe
komst als journalist tegemoet. En 
passant maken we kennis met de 
nieuwe definitie van ATV: arbaaider 
te veul. 
Ondertussen lopen nieuwsgierige 
buurvrouwen in en uit en lijkt de 
zoon van de bakker net zo weinig 
actief als zijn pa; we zien hem voort
durend in zijn ochtendjas, maar hij 
krijgt dan ook veel damesbezoek en 
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van boven klinkt bij tijden vervaarlijk 
gekraak van een versleten bedspi
raal. 
Er figureren twee heuse gangsters, 
die beurtelings Engels en Duits spre
ken, maar bij nader inzien ook op
eens Nederlands kunnen. 
Ze drinken dagelijks een kop koffie 
achter de bakkerij en houden met 
een verrekijker de omgeving goed 
in de gaten. Ze weten precies hoe
veel klanten per dag de aan de 
overkant gelegen bank in en uit 
gaan, al zijn ze de tel wel eens kwijt! 
Otto krijgt lucht van hun kwade plan
nen, maar de scoop in de krant gaat 
naar een collega, die in verschillen
de gedaanten aanwezig is; journa
list/politie, man/vrouw. Er steken 
trouwens meer harige benen onder 
jurken vandaan en ook zijn er on
waarschijnlijk volle boezems te be
wonderen. Elf rollen, negen spe
lers, er gebeurt van alles. 
Happy end (natuurlijk!!) en VIOD 
heeft de lachers op haar hand. 
In de pauzes valt het niet stil dank
zij Reini 's muziek en bij de tombo
la blijk ik zelfs de slagroomtaart te 
winnen! 
De laatste gasten vertrekken pas 
rond half twee en de rust keert 
weer in Thesinge. 

Wie erbij wil zijn volgend jaar: een 
streep door de eerste drie zater
dagavonden in februari 2012! 

Susan de Smidt 

"Uit de oude doos" 
Grasdijkweg 1 

Op verzoek van de Historische Commissie Garmerwolde heeft 
Roelf Hagenouw onderstaand verhaal geschreven over het huis 
aan de Grasdijkweg 1. Daar is hij in 1926 geboren. 

Het adres was in mijn vroege jeugd: 
D67, en wij woonden toen in het 
Fledderbos. In een destijds half
steens muur zit een steen met ini
tialen en het jaar 1863 (toen moest 
het Eemskanaal nog gegraven 
worden). Een aantal halfsteens 
muren zal waarschijnlijk in de tus
sentijd wel veranderd zijn in spouw
muren. 
De winkel was destijds gevestigd in 
een kleine gang - door ons later het 
gangkje genoemd - tussen de 
schuur en de woonkamer aan de 
westzijde van het huis. Wanneer 
de grootouders van mijn moeder in 
het huis zijn getrokken en wanneer 
zij de winkel zijn begonnen is bij mij 
niet bekend. Het gaat om Jan Jans 
van der Molen (1832-1901) en Tetje 
Jakobs Woldendorp (1840-1921) 
gehuwd in 1859 te Ten Boer. In de 
akte van het overlijden van Jan 
Jans van der Molen wordt als zijn 
beroep aangegeven: winkelier. In 
de akte van het overlijden van T etje 
Jakobs Woldendorp wordt aange
geven dat zij geen beroep had. Dat 
kan betekenen dat mijn ouders de 
wink~1 toen al hadden overgeno
men. 
Mijn moeder Klaassien van der 
Molen, geboren in Middelbert in 
1892, destijds wonende bij haar 
ouders in Overschild, is op een 
eerder tijdstip (omstreeks 1918) bij 
haar grootmoeder ingetrokken 
omdat zij niet met mijn vader, Hen
drik Hagenouw, geboren in Wolter
sum in 1890, mocht verkeren van
wege het feit dat hij niet kerkelijk 
was terwijl het gezin waaruit mijn 
moeder kwam een orthodoxe sig
natuur had. Je zou kunnen zeggen 
dat mijn moeder van huis is wegge
lopen. 
Mijn ouders zijn getrouwd in 1919 
en woonden toen in bij" Tetje Mui 
", deze overleed in 1921. Mijn va
der stamde uit een gezin waar de 
vader timmerman was, diens va
der en grootvader waren ook tim
merlui. Daarvoor kwamen er on
derwijzers in het geslacht Hagen
ouw voor. Het een en ander resul
teerde er in dat mijn vader ook 
timmerman werd en als zodanig 
was hij in staat om de winkel een 
nieuwe plaats te geven terwijl er 
tevens een achterkamer kwam. 
Wanneer een en ander heeft 
plaatsgevonden weet ik niet pre-

cies, wel is er een gezinsfoto (on
geveer eerste helft 1927). Er is dan 
nog geen verbouwing geweest. Wat 
ik mij herinner is dat mijn moeder 
naar het ziekenhuis is gebracht en 
door de nieuwe winkel werd gedra
gen. Dat zou eind 1929 kunnen zijn 
geweest. De verbouwing was dus 
waarschijnlijk in 1929. 
De winkel werd in het begin voor
namelijk door mijn moeder gedre
ven, zij had dat natuurlijk geleerd 
van haar grootmoeder. Mijn vader 
is begonnen met timmeren bij tim
merman Storm. Toen die overleed 
is hij voor zich zelf begonnen. In 
1938 bouwde mijn vader voor zijn 
werkzaamheden een nieuwe 
schuur dwars achter het huis. La
ter, in de oorlog, ging mijn vader 
meer op de winkel over en boven
dien moesten we in september 1944 
verhuizen omdat het gebied tus
sen Damsterdiep en Eemskanaal 
onder water werd gezet. Het geluk 
was met ons want in het dorp kwam 
een winkel vrij van het oude echt
paar Albronda, deze gingen inwo
nen bij een dochter in Bedum. Wij 
woonden dus tot mei 1945 in het 
dorp. 
Daarbij kregen we nog een zoon 
van een spoorwegman, Bert Veen, 
oud 15 jaar, als onderduiker, waar
van ik mij nog altijd afvraag wie dat 
destijds in het dorp heeft doorge
had. Hij leeft nog en woont in Arn
hem, wij ontmoeten en bellen el
kaar nog steeds. 
Mijn vader heeft tot zijn tweeënze
ventigste jaar gewerkt in de winkel , 
daarna werd in de winkel een slaap
kamer getimmerd. Mijn moeder 
verkocht het huis begin 1968 aan 
Ido Doorn uit Sint Annen. 

Foto en tekst Roelf Hagenouw 

Grasdijkweg 1. De foto is van na 
1929 want de winkel staat er al op, 
en van voor 1938 toen de schuur 
achter het huis is gebouwd. De 
boom voor het huis heeft de inun
datie aan het einde van de tweede 
wereldoorlog niet overleefd. 



Webstede 
proFessionele websites 

\-vaar je grip op hebt 

www.webstede.nl 

NeUian Dijkema & Anna Poppink 
uitvaartverzorging en -begeleiding 

Bovenrijgerweg 19 9797 TD Thesinge 
°503021731 of 06 53767142 

www.nellianenanna.n! 

informatie en vormgeving rondom de dood: Schoolholm 3. Groningen' 

Ogen zijn niet standaard, 
onze contactlenzenevenmin. 

• moderne contactlenssystemen • gediplomeerde specialisten 

Boekholt - Hensbroek 
Brillen - Contactlenzen - HoortoesteIIen 

Winkelcentrum Lewenborg 
Kajuit 285 - 9733 CV Groningen 

Telefoon/Fax (050) 5490549 

I 

• VORMGEVING 
• DRUKKERIJ 
D 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 

Uw adres voor 
Aanleg 
Beplanting 
Bestrating 
Boomverzorging 
Schuttingen 
Onderhoud 

Lageweg 12 - 9798 TG Garmerwolde - Tel. 06 12154825 

www.hoveniersbedrijfvanderwoude.nl 

Warme bakker voor ieder eetmoment 

Bij ons vindt u alles voor uw fiets! J 
Volop keuze in nieuwe en gebruikte fietsen. ~~ 
leverancier van o.o. Gazelle, Sporto, Rih, Veeno, B 
loekie kinderfietsen en Green Bike. ~ 
Ook voor reporolies van alle merken. (9)( _ 
Koopmansplein 18 . 9791 MA Ten ~oer • 
0503022995· www.bobtweewielersnop.nl t wee wie Ier s hop 
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Zelle 
Op zondagmiddag 23 maart 
werd in Thesinge door het Frie
se toneelgezelschap Tryater de 
voorstelling 'ZeIIe' opgevoerd. 
Pluc Plaatsman ontving ons in 
het Trefpunt. "Het is de bedoe
ling", zei Pluc, "dat zodra de 
klok van de Kloosterkerk gaat 
luiden, wij ter kerke gaan." In 
dit geval paste beter 'ter Felici
taskerke' . Het was immers een 
initiatief van de stichting Feli
citas om Tryater naar Thesinge 
te halen. 

Dominee Zelle 
Dominee lelie was een markante 
en eigenzinnige Nederlandse pre
dikant. Hij werd geboren op 8 april 
1907 in Leeuwarden. In 1944 
rondde hij zijn studie theologie af 
aan de Vrije Universiteit van Am
sterdam. Enige tijd daarna werd 
hij gereformeerd predikant te Roc
kanje. In 1956 kreeg hij vervroegd 
emeritaat en ging hij terug naar 
zijn ouderlijk huis en trok in bij zijn 
moeder. Hij stopte bepaald niet 
met preken. Soms preekte hij wel 
zesmaal op een zondag. In Thes
inge was hij ook een graag gezie
ne predikant. 

Oe voorstelling 
"Kist het wel zain mit schrieven?", 
vroeg mijn buurvrouw Clara. Het 
was donker, maar het lukte zoals 
u ziet. 
Hoite Pruiksma was de organist 
en componist en Freark Smink 
vertolkte de rol van dominee lel
Ie. 
lelie had iets van Simson, de bij
belse figuur: lang haar en sterk 
zijn. 's Avonds of 's nachts rende 
lelie door de omgeving van de 
Friese hoofdstad of ging hij in een 
zwarte zwembroek zwemmen in 
de Kleine Wielen. lelie had een 
felle stijl van preken. Er was alleen 
één verschil tussen lelie en de 
sterke man uit de Bijbel. Bij Simson 
werden zijn haren, waarin men 
dacht dat zijn kracht schuilde, af
geknipt; lelie liet toen hij ouder 
werd, zijn grijze haar niet afknip
pen, maar smeerde het in met 
zwarte schoen- of kachelpoets. 
lelie droeg geen toga , maar 
kwam altijd in een zwart pak. 
lelie had uitgesproken meningen; 
vrouwen vond hij lastig, bemoei
den zich overal mee, homo's wer
den aan hun Lot overgelaten, en 
laten we maar zwijgen over ne
gers. 
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Hondenpoep, 
een hoop ergernis!!! 
Een mens eet, een mens poept... 
op het toilet.· Een hond eet, en 
poept... waar z'n baasje hem 
uitlaat. 

Oe bezoekers van de voorstelling Zelle gaan ter kerke. (Foto: Desiree 
Luiken) 

Een hond kan er niets aan doen 
dat hij zijn behoefte doet op het 
trottoir of in de tuin van andere 
mensen. Als het baasje een blokje 
om gaat en in dat blokje staan 
alleen maar huizen met mooie 
tuintjes, is de hond genoodzaakt 
zijn behoefte te doen in dat alle
daagse rondje. 

lelie 'zijn' psalm was Psalm 42 
uiteraard in de oude berijming: 
"Het hijgend hert der jacht ontko
men". Was lelie het hijgende hert, 
dat schreeuwde naar het genot? 
Was lelie ook een toneelspeler? 
De uitspraak 'Iedere dominee is 
een toneelspeler' heb ik jaren ge
leden gehoord. lelie nam eens 
een steen mee de kansel op en 
vertelde dat die steen 's middags 
wonderen zou doen. En de 'leven
de' steen deed dat. Het was im
mers God die er voor zorgde dat 's 
middags de kerk bomvol zat. Het 
was de steen uit Ps. 118:8. 
De steen, dien door de tempel
bouwers 
verachtlijk was een plaats ont
zegd, 
werd tot verbazing der beschou
wers 
een hoeksteen door God zelf ge
legd. 
lelie sprak nooit met familieleden 
of kennissen over God of geloof. 
Misschien eerder over de steen 
des aanstoots. 
lelie was geen vriendelijke man 
en leefde in een ziekelijke sober
heid. "Ben je de hele zondag 
weg?", vroeg zijn moeder. Waar
op Zelle reageerde: "Ja moeder 
en nu niet zeuren, het eten staat 
klaar. " Zelf at Zelle bij de gemeen
te een stevige tot zeer stevige 
maaltijd, die hij tot de laatste krui
mel verorberde. Een brieije met 
zijn wensen werd vooraf opge
stuurd naar het kerkbestuur. Boe
renkool met worst stond boven
aan. 

En toen was hij dood 
lijn dood deed me denken aan 
het lied van Ben Cramer ' de clown'. 
Was lelie ook een clown geweest? 
Hij die, ook in Thesinge, het Woord 
vele malen bracht, was zijn spel 
nu uit? 

lat hij toen hij de geest gaf, niet 
voor niets met zijn handen onder 
het hoofd? Bedenkend hoe zijn 
leven was geweest? 
Was hij a-, bi-, hetero- of homo
seksueel? 
Allemaal vragen die we kunnen 
stellen. 

De heren spelers van Tryater de
den het 'ut 'e keunst' (om het in het 
Fries te zeggen). le werden be
loond met een staande ovatie. En 
ook alle lof voor hen die meewerk
ten. 
En natuurlijk ook een pluim voor 
de vrijwilligers van Stichting Felici
tas en het Trefpunt, waar na af
loop . samen met de spelers een 
nazit was. 

Jakob v.d. Woude 

Het moet niet zo zijn dat de hond 
de schuld krijgt. De eigenaar moet 
zijn hond uitlaten op een plek waar 
de hond zijn behoefte mag doen, 
zonder dat een ander daar last 
van heeft. Want ja, het is heel 
ranzig als je met een stokje onder 
je schoen loopt te peuteren om de 
stront er onder weg te krijgen, of 
als de kinderen uit school komen 
en ze hebben de schoenen er 
onder zitten omdat er net bij school 
een beste drol lag. 
Dus: 
Dierenvriend, houd Thesinge 
schoon; ja dat doen we gewoon 
allemaal. 

Groeljes een dierenvriend!!! 
(naam bekend bij de redactie) 

Gratis concert met 'De Smit' 
Zondagmiddag 13 maart vanaf 14.30 uur speelt De Smit in het 
dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde. Dit gratis optreden is 
bedoeld om de nieuwe promotievideo/videoclip van de band 
onder de aandacht te brengen. 

Rolf Mulder (slagwerk), Koos 
Smit (zang en basgitaar) en John 
Mulder (gitaar) vormen samen 
deze Groninger driemansforma
tie. De Smit heeft een heel eigen 
geluid en speelt uitsluitend ei
gen composities die bestaan uit 
zorgvuldig gekozen combinaties 
van zelfgeschreven Nederlands
talige teksten, pakkende melo
dieën en stuwende ritmes. 

Naast de muzikale paden van 
elk van de bandleden, kennen 
ze al een lange en hechte muzi
kale samenwerking. Met de op-

richting van De Smit zijn de le
den echter samen een nieuwe 
muzikale weg ingeslagen. 

Bij de keuze van optredens richt 
De Smit zich vooral op straat- en 
openluchtfestivals, de kleinere 
concertzalen en cafés. lelfs met 
de volumebeperkingen van het 
spelen op huiskamerniveau kan 
de band prima uit de voeten. 
Meer informatie over de band: 
www.mannevansmiLnl. 
Entree: gratis, tijd: 14.30 uur. 
Aanmelden is niet nodig. 



VOEGBEDRIJF MOWI 
Bouwerschapweg 41 Cliff Mosselman 
9795 TA Woltersum 
cl iff1@kpnplanet.nl T 06 33044616 
www.voegbedrijfmowi.nl 

Kajuit 248A 
Lewenborg 
Groningen 

Tel •. : 050 - 5410286 

Gediplomeerd 
schoen hersteller 

De witgoed
elektro specialist. 

Reparatie van alle merken 
wasautomaten en drogers, 

koelkasten, diepvriezers 
en andere elektrische 
huishoudapparatuur. 

Ook voor inbouwapparaten. 

Gaykingastraat 32 
9791 eH Ten Boer 
T (050) 3021488 

Klant-, kind- en 
rolstoelvriendelijk 

Dorpshuis 

"DE LEEUW" 
Voor: Brui loften 

Feesten 
Recepties 
Vergaderingen 
Zalenverhuur 

Oude Rijksweg 6 
Garmerwolde 050 • 5416244 

't 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 

Massagepraktijk Bent u 

Carla Winkelman - gespannen? 

- rusteloos? 

Shiatsu massage - moe? 

Klassieke massage . stijf? 

Segmentale massage Heeft u pijn? 

Of gewoon zin In ontspanning? 

www.carlawinkelman.nl G.N. Schutterlaan 7 
9797 PA Thesinge Neem dan een lekkere massage I 

info®carlawinkelman. nl 0503116551 

•• ~\c.U'Y~ê1/, 
L'\ el . / /~.' 0 ... . , / ~ ~ 

Niptii1leen v~~ten 
Kwalitatieve da~esmoJfé"'voor een betaalbare prijs 

\.~~-~/ 

Prunusstraat SI Selwerd - Groningen - T 050 - 5736989 

VOOR AL UW 
LOON- EN GRAAF

WERKZAAMHEDEN 
zoals: Slootonderhoud, 
Maaikorven, Klepelmaaien, 
Groot pak persen, Grondtransport, 
Mest verspreiden en 
Sleufkouter bemesten. 

li.eonbedrijf 
N ~ t,r •••• tl ••• " 

Lageweg 22 Garmerwolde 
. (050) 542 15 35 

Josie 
BEENMODE, LINGERIE 

& DAMESMODE 

dé winkel voor ol uw 
Ondergoed - lingerie 

Beenrnode - Badmode 
Nochtmode & 

Damesmode moot 36 t/m 58 

deskundig advies altijd aanwezig 
Winkelcentrum lewenborg 

Groningen 
Tel./Fax (050) 5418995 

Be l ons of kom langs op het 
Koopma nsplein 6 Ten Boer 
T (OSO) 3023888 

FLOKSTRA GRONINGEN STOELDRAAIERSTRAAT 35.9712 BV GRONINGEN 050 313 2453 
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Agenda 
Zondag 27 februari 
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol
de; 19.00 uur: Theaterstuk Get
witter in het Sprookjesbos. Voor 

' jong en oud! Entree: 0 3,-. 
Woensdag 2 maart 
Van 07.30 - 21.00 uur: Verkiezing 
Provinciale Staten 
Zaterdag 5 maart 
Kerk Garmerwolde; aanvang 
19.30 uur: Kamerkoor Tirana. 
Vrijdag 11 maart 
Garmerwolde; tussen 18.00 en 
20.00 uur: Ophalen oud papier 
Zaterdag 12 maart 
Dorpshuis De Leeuw; 14.00 -
16.30 uur: Foto- en praatmiddag 
voor alle Garmerwolders vanaf 65 
jaar. Een paar uurtjes bijpraten 
over vroeger. 
Zondag 13 maart 
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol
de; 14.30 uur: optreden Groning
se, Nederlandstalige band De Smit. 
Toegang gratis! 
Woensdag 16 maart 
Buurhoes, Ten Boer; 19.45 uur: 
De musicalgroep van het Rode 
Kruis afd. Appingedam speelt 
"Bloemen en stekels". (Gezamen
lijke avond NBvP, Vrouwen van 
Nu) 
Zaterdag 19 maart 
• Verzamelpunt Garmerhof; 10.00 
- 16.00 uur: de Vereniging Dorps
belangen organiseert in het kader 
van 'NL Doet' een vrijwilligersdag. 
• Trefpunt Thesinge; 19:30 uur: 
Thaisner filmavond "DiCaprio Thril
leravond" 
Zondag 20 maart 
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol
de; 15.00 uur hapjes maken en 
vanaf 17.00 uur dorpsborrel. Meer 
info volgt. 
Maandag 21 maart 
Dorpshuis De Leeuw in Garmer
wolde; 20.00 uur: Voorjaarsver
gadering van Vereniging Dorps
belangen Garmerwolde. 
Donderdag 31 maart 
Kerkhörn; Garmerwolde; 10.00 
uur: Koffiemorgen. 
Zondag 10 april 
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol
de: bierproeverij. Info volgt. 

Wist-u-dat ... 
• we in de vorige G& T meldden 
over het bestaan van de Beeld
bank? 
• u daar kunt zoeken naar oude 
foto's van Garmerwolde of van 
Thesinge? 
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Fota van: de maand 
Andreas: trouwe bezorger nu zelf in de krant! (Foto: Myla Uitham) 

• u snel moest gaan kijken? 
• u dan wel het mailadres moet 
hebben? 
• dit www.beeldbankgroningen.nl 
is? 

Christelijke 
Gereformeerde Kerk 
Molenweg 20 Thesinge 

Zondag 27 februari 
09.30 uur Ds. vd Wekken 
16.30 uur Ds. vd Wekken 

Woensdag 02 maart 
19.30 uur Ds. M. Hofland, biddag 

Zondag 06 maart 
09.30 uur Ds. G. Bijkerk 
14.30 uur Ds. G. Bijkerk 

Zondag 13 maart 
09.30 uur Drs. J. van 't Spijker 
14.30 uur Drs. J. van 't Spijker 

Zondag 20 maart 
09.30 uur Dienst des Woords 
16.30 uur Ds. Loonstra 

Zondag 27 maart 
09.30 uur Ds. den Bleker 
14.30 uur Ds. den Bleker 

Protestantse gemeente 
Garmerwolde/Thesinge 
Zondag 27 februari 
dienst om 10.00 uur in Thesinge 
voorganger is dhr. Epema uit Gro
ningen 

Zondag 6 maart 
dienst om 11.00 uur in Thesinge 
voorganger is dhr. Kruyt uit Leek 

Woensdag 9 maart 
Biddag voor gewas en arbeid 
dienst om 19.30 uur in Thesinge 
voorganger is ds. Struif uit Oos
terwolde 

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 
Penningmeèster: 
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
Iaan 16: uiterlijk dinsdag 
15 maart vóór 18.00 uur. 

Zondag 13 maart 
dienst om 10.00 uur in Thesinge 
Themadienst in het kader van de 
40-dagentijd 
"Open je ogen voor... kwetsbare 
mensen" m.m.v. werkgroepen Dia
conaat en Liturgie 

Zondag 20 maart 
dienst om 10.00 uur in Thesinge 
voorganger is ds. Fortuin uit Gro
ningen 

Zondag 27 maart 
dienst om 10.00 uur in Thesinge 
voorganger is ds. Pol uit Zuidhorn 
m.m.v. Quadruple Aduard 

• Te koop: 
Diepvrieskist A++. Netto inhoud 
184 liter, 19 jaar oud. Kan tegen 
een graadje vorst. Voor wie en 
voor welks zulks kan dienen. K. 
Drabe, tel. 050-5411019. 
• In bruikleen: 
Enige akkers moestuin. J. Wolt, 
Dorpsweg 25, Garmerwolde 
Oproep: 
Woont u ook nog niet zo lang in 
Garmerwolde en wilt u zich graag 
voorstellen? Stuur dan een e-mail 
naar onze redactie. 


