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Eigenlijk wonen Johan en Ellen 
in Thesinge dankzij Johans pas-
sie voor oldtimers. Hij was lid van 
‘Keep Them Rolling’, een vereni-
ging van liefhebbers van oude mi-
litaire voertuigen. Deze club deed 
mee aan de roemruchte feestweek 
2000 in Thesinge, en zo raakte hij 
gecharmeerd van ons dorp. Al in 
augustus dat jaar verkasten Johan 
en Ellen van Westeremden naar 
Thesinge. Hij had toen een oude 
Willys Jeep uit 1942. ‘Ik ben van 
huis uit wel opgeleid in de tech-
niek’, vertelt Johan, geboren stad-
jer en nu werkzaam in de automa-
tisering, ‘maar via modelbouw en 
interesse in gemotoriseerd spul, 
samen met een belangstelling 
voor de Tweede Wereldoorlog, 
was ik bij de KTR beland.’ In The-
singe verflauwde de passie wat. 
Maar het oldtimerbloed bleef krui-
pen. ‘In 2008 nam mijn schoonva-
der me mee naar een demo van 
oude racemotoren in Anjum; een 
demo is een show met daaraan 
gekoppeld een wedstrijd’, vervolgt 
hij, ‘maar zo’n wedstrijd is niet al te 
fel, het gaat erom wie het regelma-
tigst goede rondetijden neerzet.’
Ze hoorden dat er een mooie Mi-
narelli, een Italiaanse racer, te 
koop was, een 50cc-er uit 1971.
‘Ik was er direct verliefd op, kocht 
hem en zocht een club.’
Hij ontdekte het RMM (Rijdend 
Motorsport Museum). ‘Deze ver-
eniging opereert in de drie noorde-

In de knusse woonkamer van Johan Langelo en zijn vrouw Ellen zie ik allerlei verzamelingen nostalgische spulletjes zoals transistor-
radio’s en blikken met filmsterren erop. Maar wat vooral de aandacht trekt is een collectie schaalmodellen van oldtimer racemotoren.
De geschiedenis in het algemeen en die van vintage motoren blijkt Johans hartstocht te zijn.
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lijke provincies, in tegenstelling tot 
de twee landelijke clubs. Ik werd 
lid en moest in september 2008 in 
Kolham gelijk aan de bak’, grijnst 
hij. ‘Daar was ik nog niet echt aan 
toe, het racen zelf was een kunst 
die ik nog niet beheerste en de 
techniek faalde ook nog al eens: 
de Minarelli was niet optimaal af-
gesteld. Ik verscheen de eerste 

keer met knikkende knieën aan de 
start.’
Er moest gesleuteld worden; 
schoonpa, Johan en zijn eigen 
vader, van beroep eerste mon-
teur, gingen aan de slag in de 
schuur. Ze vervingen koppeling, 
vertanding en uitlaat. ‘In 2009 kon 
ik uiteindelijk maar drie van de 
tien demo’s uitrijden. Ook bleken 

de onderdelen voor de Minarelli 
schaars. Minarelli was eigenlijk 
meer een fabrikant van motorblok-
ken dan van frames.’
Zijn schoonvader was inmiddels 
ook aangestoken en had een 
Kreidler gekocht. Dat bleek heel 
wat handiger: onderdelen genoeg 
en betrouwbaarder. Ook hij ging 
deelnemen aan de demo’s.



      

     

   
                        
                     


     
     
     
      
    
    
     
     
     
        
      
    
   

       
   
        
       
      
     
    
      
  


     
     
    
     
      
      

     
     
     
 
   
     
     
    
     
     
      
     
     
     
   

   
    
    
    
     
    
     
      
     
       
      
    
    
    
 
  
      
   
     
     
    
     
     
    
     
      
     
    
   
       
     
 
      
    
      
  


    
    
      
   
    
   
     
    


   

        

    
   
    
     
       
   
  

  
     
     
    
    
    
    

   
    
  
   
     
     
   
     
     
    
     
      
      
   
   

Een interview met Johan Langelo

Johan Langelo en zijn Kreidler (foto: Myla Uitham)
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Brommer?
Ik vraag even of dit niet eigenlijk 
brommers zijn. Johan antwoordt: 
‘Nee, wettelijk hebben brommers 
een motorinhoud van maximaal 
49 cc en mogen ze niet harder 
dan 40 km/h kunnen. Deze ma-
chines rijden wel 130 tot zelfs 
200 kilometer per uur en de mo-
toren zijn zo opgevoerd, dat ze 
pas rond de 14000 toeren goed 
presteren. Technisch: door een 
roterend inlaatsysteem en extra 
spoelpoorten t.o.v. een gewone 
tweetakt. Verder zijn de frames 
en alle onderdelen extreem licht 
en zien ze er, met hun kuipen, 
echt uit als motoren.’
Doorvragen leert dat er vele 
klassen zijn: naast 50 cc (ouder 
dan 1972) ook nog 125, 250, 
350 en 500 cc (ouder dan 1965), 
125 cc-oud en Rigid-Webb (ou-
der dan 1949), Kreidlercuppers 
(‘68-’71) en zijspannen (tot 
1965). Dat cc (kubieke centime-
ters) staat voor de inhoud van 
het deel van de cilinder waarin 
de zuiger beweegt: hoe meer 
cc’s, hoe krachtiger de motor.
De enthousiastelingen maken 
de (van oorsprong) luchtgekoel-
de motoren ook nog wel eens 
watergekoeld, waardoor ze nog 
beter presteren. Gek genoeg 
wordt hier bij de wedstrijd wat 
betreft de punten niet naar ge-
keken. ‘Maar’, meent Johan, ‘de 
echte liefhebber vindt origineel 

en ouderwets belangrijker dan 
snel!’

Een nieuwe machine
Schoonpa’s aanwinst was dui-
delijk een groter succesnummer 
dan de Minarelli, dus ging Johan 
ook op zoek naar een Kreidler. ‘Ik 
vond er een, maar die moest flink 
worden opgeknapt; ik sleutelde 
toen nog niet zo veel, maar dat 
kwam nu echt op gang. Het mo-
torblok liet ik reviseren, het frame, 
de wielen enzovoort deden we 
zelf.’
In 2010 verscheen Johan met zijn 
Kreidler op de demo’s, de Mina-
relli werd afgestoten. Het racen 
zelf bleef eerst nog moeilijk. Jo-
han: ‘Je denkt als je ze ziet: “dat 
doe ik wel even”, maar vooral kei-
hard de bochten in wou toch nog 
niet.’ Evengoed won hij dat jaar 
twee bekers en werd zesde in het 
eindklassement.
Johans familie is trouwens flink 
betrokken: ‘Pa filmt alles en is 
onze eerste monteur ter plaatse, 
Ellen maakt foto’s en geeft morele 
ondersteuning, schoonmoeder 
zorgt voor de broodjes en de kof-
fie en schoonvader doet zelf mee.’ 
Een echte familiehobby dus.

De vereniging
De club, zo vertelt Johan, is een 
hechte gemeenschap: ‘Iedereen 
helpt elkaar met sleutelen, onder-
delen en tips. Het zijn allemaal 

vrijwilligers’. En dat zo’n demo 
ook een hoop werk is: een locatie 
zoeken (meestal een industrieter-
rein), de baan – zo’n 1500 meter 
– uitzetten met strobalen en hek-
ken, de wedstrijddag in goede 
banen leiden en dan weer alles 
afbreken en opruimen. ‘En weet je 
wat zo leuk is?’ vraagt Johan, ‘er 
komen allerlei lui, sommigen met 
complete autobussen met trailers 
en anderen, zoals ik, met de mo-
tor achterin de auto.’
Deze verenigingen trekken trou-
wens ook oud-coureurs zoals de 
bekende (inter)national Cees van 
Koeveringe en de meervoudig 
wereldkampioen Jan de Vries; 
zij gaan op latere leeftijd lekker 
‘demo-en’ om te blijven genieten 
van de spanning, het gegier en de 
benzinegeuren.
Johan vervolgt: ‘Een leuke anek-
dote is nog dat vorig jaar in Veen-
dam tijdens de defiléronde mijn 
toerenteller lostrilde en aan de 
draden bleef hangen. Pissig ging 
ik terug naar het rennerskwartier 
waar mijn vader al gearriveerd 
was. “We knippen de toerenteller 
eraf, zonder kan je ook rijden!” zei 
Langelo senior. Dus zonder toe-
renteller en met een flinke dot gas 
ging ik de baan weer op.’
Het RMM bestaat nu vijf jaar en 
telt zo’n honderd leden. Het sei-
zoen loopt van april tot september. 
Op een demo komen soms meer 
dan honderd belangstellenden af, 

die naast de race ook de machi-
nes en hun berijders van dichtbij 
kunnen bekijken en spreken. ‘s 
Ochtends is er een training, ‘s 
middags worden door de aanwe-
zige cc-klassen de manches (elk 
vijf rondes) verreden.
De toegang is gratis en er is altijd 
catering aanwezig. Een leuk doel 
dus voor een nostalgisch dagje 
uit.

Een oproep
Tenslotte wil Johan nog graag een 
oproep doen. ‘De leden willen na-
tuurlijk het liefst zoveel mogelijk 
zelf meedoen, maar er zijn best 
veel helpers nodig: baancommis-
sarissen (die aanwijzingen geven, 
opletten en vlaggen bij onraad) en 
tijdwaarnemers. De laatsten zitten 
in een caravan achter de compu-
ter om te klokken. Als er mensen 
zijn die door dit verhaal denken: 
‘Ja, dat lijkt me leuk om daar als 
vrijwilliger aan mee te doen’, dan 
zijn ze van harte welkom in deze 
wereld van oud technisch vernuft. 
Aanmelden kan bij Johan (johel-
len@home.nl) of via de website 
www.rijdendmotorsportmuseum.
nl.
Daar vind je ook de agenda van 
dit seizoen. In juli zijn er demo’s in 
Veendam en Nij Pekel.
Kom eens kijken en wie weet krijg 
je zin om mee te doen!

Jan Ceulen

(vervolg van pagina 1)

Lopend Eten 2011 – een voorbeschouwing
Zoals vorig jaar door de deelnemers is afgesproken, zal ook dit jaar de jonge traditie van het Lopend Eten in Thesinge worden voort-
gezet, en wel op zaterdagavond 1 oktober. Gezien het enthousiasme van vorig jaar rekenen wij op een nog grotere deelname, ook 
van degenen die de kat eerst spreekwoordelijk uit de boom hebben gekeken.

Dit sympathieke en dorpsbrede pro-
ject kan blijkbaar rekenen op veel 
sympathie onder de bevolking, want 
diverse dorpsgenoten hebben zich 
na het vorige eetfestijn al voor deel-
name aan Lopend Eten van dit jaar 
aangemeld.
De tijd gaat snel, en daarom willen 
wij u nu al wijzen op de inschrijf-

formulieren die deze zomer huis 
aan huis zullen worden verspreid. 
Dat zal in augustus gebeuren, en 
de inleverdatum zal 1 september 
zijn. Dat geeft ons nog een maand 
om alle gegevens te verwerken, de 
koks op de hoogte te stellen van hun 
taken en alle deelnemers de laatste 
informatie te geven. Op het inschrijf-

In memoriam Op 30 mei overleed Roelf Koopman op 74 jarige leeftijd. Roelf was een geboren Thesinger en 
heeft hier bijna z’n hele leven gewoond. Een paar jaar geleden zijn ze naar Ten Boer verhuisd.

Roelf sukkelde al enkele jaren 
met z’n gezondheid.
Na een verblijf in Beatrixoord 
leek het wat beter te gaan, maar 
dat was van korte duur.
Roelf heeft twee keer een peri-
ode in het bestuur van Dorpsbe-

langen gezeten en was tot aan 
zijn dood voorzitter van kaartclub 
‘De Eendracht’.
Ook speelde hij vele jaren to-
neel bij W.W.K. Hij was een 
goeie speler en kende z’n rol 
altijd perfect. Ook bij de toneel- 

uitvoeringen van V.I.O.D. was hij 
vaak aanwezig. Zijn aansteke-
lijke lach klonk dan vaak boven 
alles uit.
Achter het toneel zeiden we dan 
tegen elkaar: ‘Heur, Roelf is d’r 
ook’.

Ook al woonde hij hier niet meer, 
in z’n hart is hij altijd Thesinger 
gebleven.
Roelf, wij zullen je missen.

Roelie Dijkema

formulier zal – net als vorig jaar – in 
detail worden uitgelegd wat de be-
doeling is van Lopend Eten en wat u 
moet doen om eraan deel te nemen.
Vorig jaar is op verzoek van de deel-
nemers een boekje gemaakt met de 
recepten die toen zijn bereid. Dat 
boekje is nog steeds te vinden op de 
website www.thesinge.com onder 

de titel ‘Lopend Koken’.

De organisatie van Lopend Eten 
wenst u een stralende zomer, een 
ontspannende vakantie en tot ziens 
aan tafel op 1 oktober.

Christien Huizinga
Ton Heuvelmans



3

13
15

A



4

Een nieuwe toekomst voor molen Germania
De molen Germania in Thesinge wordt na een ingrijpende restauratie heropend. De plechtigheid vindt plaats op 2 juli om 15.30 uur. 
In het aprilnummer van deze krant heeft u al over die restauratie kunnen lezen. Wie is de aankomende nieuwe molenaar, wat zijn de 
plannen voor de molen en wat kunnen we tijdens de opening verwachten?

De molenaars en de molengids
Anne Ridder is aankomend mo-
lenaar. Hij is geboren en getogen 
in Thesinge en woont nu aan de 
Molenweg. Hij is van jongs af met 
de Germania opgegroeid: ‘En ja, 
als je er dan ook nog vanuit je huis 
op uitkijkt dan is het natuurlijk wel 
heel speciaal om die molen te mo-
gen laten draaien. Toen we met 
de Molenweg de feestweek voor-
bereidden, zaagden we bij Bert 
van Huis molentjes uit. Ik vertelde 
toen dat molenaar worden mij wel 
wat leek, maar ik zag tegen de op-
leiding op.’
Bert van Huis (die in het voorma-
lige molenaarshuis woont) zei: 
‘Natuurlijk lukt je dat.’ Dat was 
net het zetje dat hij nodig had en 
Anne volgt nu de opleiding.
Op zaterdagochtend tot 13. 00 
uur is de molen open en dan loopt 
hij stage op de Germania. Op za-
terdagmiddag reist hij af naar de 
instructiemolen in Slochteren en 
krijgt daar les. Volgend jaar, als 
hij alle seizoenen heeft meege-
maakt, want dat moet, hoopt hij 
ook tot het gilde te worden toege-
laten.
Jan Chris Wagenaar behaalde in 
september 2010 zijn certificaat en 
werd lid van het molenaarsgilde. 
Hij heeft een korte tijd het mole-
naarschap in Thesinge op zich 
genomen, maar stopt daar nu 
mee.
Het is volgens Jan Chris en Anne 
vooral aan het initiatief en het 
doorzettingsvermogen van Jan 
Mollema te danken dat de restau-
ratie van de Germania nu een feit 
is. Daarnaast heeft Jan als vrijwil-
liger veel klussen gedaan waaron-
der al het schilderwerk. Jan is als 
gids van de molen alleen bevoegd 
om bezoekers te ontvangen en 
rondleidingen te verzorgen doch 
mag de molen niet draaien. Maar 
hij weet er net zoveel vanaf als 
Anne en Jan Chris.

Plannen voor de toekomst
Bij het molenaarsvak hoort dat je niet 
alleen de molen draait, maar ook al-
lerlei klusjes opknapt. Als Anne be-
voegd is, is hij van plan regelmatig, 
bijvoorbeeld om de zaterdag, de 
molen te laten draaien. Zo kan Anne 
zijn nieuwe hobby goed combineren 
met zijn werk bij een landbouwme-
chanisatie bedrijf. Een molenaar 
houdt het weer in de gaten en zorgt 
ervoor dat als er storm op komst is, 
de wieken van de molen met de rug 
naar de wind staan en dat ze geze-
kerd worden. Bij vreugde, bijvoor-
beeld bij een huwelijk of de geboorte 
van een kind, of bij verdriet, zoals bij 
een overlijden, zet de molenaar op 
verzoek de molen in de vreugde- of 
de rouwstand. Op aanvraag kan een 
bruidspaar in en om de molen foto’s 
maken en kunnen Jan of Anne rond-
leidingen verzorgen.
Van de 1000 molens die er ooit in 
onze provincie waren, zijn er nog 
maar 85 over. In de provincie is er 

nog een molenaar die in deeltijd 
beroepsmatig graan maalt voor de 
verkoop.
De Germania is een korenmolen. 
Bij gelegenheid kan er gemaald 
worden, maar niet voor de verkoop. 
Aan de kwaliteit van het graan en de 
hygiëne zijn tegenwoordig heel veel 
eisen verbonden en er moet natuur-
lijk ook een afzetgebied zijn. Zater-
dag 18 juni was een spannende dag 
want toen werd er voor het eerst 
proefgemaald. En moest blijken of 
de nieuwe molenstenen goed func-
tioneren.

De officiële opening
Jan Mollema en de Vereniging 
Dorpsbelangen hebben de organi-
satie van de opening op zich geno-
men. De heer Rozema, secretaris 
van molenstichting Fivelingo, zal 
de openingshandeling verrichten. 
Aansluitend zullen Jan Mollema en 
Anne als vrijwilligers een contract 
ondertekenen. Het geheel zal muzi-

Anne Ridder, de aankomend molenaar en Jan Chris Wagenaar, de tijdelijke molenaar (foto: Desiree Luiken)

kaal omlijst worden en voor jong en 
oud zijn er gratis thee en koffie en 
kunnen er pannenkoeken worden 
gekocht. Er is een presentatie te 
zien over de geschiedenis van de 
molen. Dorpsbelangen is aanwezig 
met een kraampje waar je je kunt 
opgeven als donateur van de Ger-
mania. Die ‘Vrienden van Germania’ 
(de donateurs) zijn erg belangrijk. 
Thesinge heeft nu weer een mooie 
molen maar onderhoudswerkzaam-
heden blijven nodig om de molen te 
behouden.
Zaterdag 2 juli om 15.30 uur: een 
mooi moment om de nieuwe toe-
komst van de Germania te vieren.

Voor speciale verzoeken, vragen en 
rondleidingen zijn de aankomend 
molenaar en de molengids telefo-
nisch te bereiken:
Anne Ridder: 050 851 8292 
Jan Mollema: 050 302 2242

Irene Plaatsman
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Wat doen we met de molen?

Dagtocht ANBO gemeente Ten Boer

Wie komt er met een goed idee om de molenstomp een nieuw bestaan te geven?

Om half negen stapten de laatsten in Garmerwolde in de bus. We hadden een grote volle bus. 
Er gingen 64 personen mee. Een mooi koppeltje dus. In Uffelte werd gestopt voor de koffie en 
thee met cake.

Toen de familie Stefano in juli 
2008 neerstreek aan de Gewei-
deweg in Garmerwolde, waren 
ze niet alleen eigenaar van een 
schitterende boerderij, maar ook 
van een van de curieuzere reli-
kwieën van het dorp: de zwarte 
molenstomp.

Een interessant object, en ken-
merkend voor het dorp, maar... 
wat moet je er eigenlijk mee? Het 
had niet veel gescheeld of het 
bouwsel had er niet meer gestaan. 
Vrouw des huizes Jackeline ver-
telt: ‘Eigenlijk belemmert hij ons 
uitzicht, we kunnen niets zien van 
de mooie weilanden die erachter 
liggen.’ Dus toen ze een aanbod 
kregen van een molenbouwer die 
de stomp wilde ontmantelen, gin-
gen ze daar direct op in. Helaas 
bleek het hem te duur te worden 
en ging het niet door. 

En nu? Jackeline en Stefano be-
naderden de G & T met de vraag 
of de dorpsbewoners misschien 
goede ideeën hebben om iets met 
de molenstomp te gaan doen. ‘Er 
schijnt eens een plan geweest te 
zijn om er een soort theehuis van 
te maken,’ zegt Jackeline. Maar er 
zal aardig wat aan gerestaureerd 
moeten worden. 

De molen is nog in originele staat 
van binnen, en heeft hier en daar 
rigoureuze verbouwingsmaatre-
gelen nodig, wil het (veilig) ge-
bruikt kunnen worden. Aan de 
molen zijn een aantal schuurtjes 
gebouwd door de vorige eigenaar, 
Jan Leugs, die als verzamelaar 
steeds met wat hij kon vinden aan 
het bouwen is geslagen. Zo staat 
er een wand van paneeldeuren, 
en vormen röntgenplaten uit het 
UMCG delen van de buitenmuren. 

Het is een bijzonder gebouw, dat 
ook wel een bijzondere bestem-
ming verdient. 
Wie komt er met een goed idee? 
Het mogen de meest originele 
ideeën zijn; de Stefano’s staan 
open voor alles.

Neem gerust contact op met Jac-
keline of Giulio Stefano, tel. 302 
2992 of stuur een mailtje naar 
stef2002@planet.nl.

Sabine Hoes

Daarna ging het naar Staphorst, 
waar we De Snuffelboerderij 
bezochten. Je keek je ogen uit. 
Wat daar wel niet allemaal stond, 
souvenirs, speelgoed, ja eigen-
lijk van alles.
Maar het gezegde ‘In de winkel 
van Sinkel is alles te koop’ ging 
toch niet op. Ik wou graag geur-
kaarsjes hebben en die waren er 
niet dus.

Tegen half een gingen we naar 
restaurant ‘Het Centrum’ in Stap-
horst voor een driegangendiner. 
Lekker ‘zat’ werd de bus weer 
opgezocht en ging het via een 
toeristische route naar Appel-
scha, naar het kookmuseum. Dat 
was heel interessant; veel attri-
buten uit grootmoederstijd zag 
je daar. Van grote kookpotten tot 
blikjes van allerlei merken.

Om vijf uur waren we uitgeke-
ken en ging het huiswaarts. We 
hebben die dag vier provincies 
bezocht en zijn zelfs door Ca-
nada gereden. Tegen half zeven 
waren we weer in Garmerwolde 
en was een gezellige dag ten 
einde.

Roelie Dijkema

De familie Stefano voor de molenstomp (foto: Andries Hof)
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Dienstmaagd des Heren

De Engel des Heren bezoekt de 
maagd Maria en er vindt tussen 
die twee een korte maar doeltref-
fende dialoog plaats, die vaak 
wordt weergegeven in uitgerolde 
tekststroken. Hierin groet de En-
gel Maria en kondigt hij het doel 
van zijn bezoek aan. Ootmoedig 
aanvaardt zij de goddelijke op-
dracht. 

Een van de mooiste annunciaties 
bevindt zich in de Sint-Baafska-
thedraal in Gent, achter op het 
drieluik ‘De Aanbidding van het 
Lam Gods’ (1431). De gebroeders 
Van Eyck hebben de lijsten van de 
opengeklapte zijpanelen zo ge-
bruikt dat het lijkt alsof je door een 
raam naar binnen kijkt in de huis-
kamer van Maria, die op dat mo-
ment bezoek heeft van Gabriël. 
Ook de Martinikerk in Stad heeft 
een fraai exemplaar uit 1545, bo-
ven de Jezuspilaar in het koor.

De jaarlijkse fietstocht van 
Dorpsbelangen trok dit jaar weer 
ouderwets veel deelnemers. 
Achtendertig dorpsgenoten van 
alle leeftijden waren op de fiets 
gestapt om de route te rijden die 
zoals ieder jaar was uitgezet door 
Roelie Dijkema en Roelf Jansen. 
De tocht ging via Ellerhuizen naar 
Onderdendam. Het gedeelte er-
tussenin bleek zelfs nog een alter-
natieve route te bevatten, althans 
voor enkele deelnemers. Die 
waren daardoor verrassend snel 
op bestemming. Evengoed had-
den alle deelnemers een prachtig 
stukje gefietst en onderweg geno-
ten van het uitzicht.
De pauze – met versnapering, 
aangeboden door Dorpsbelangen 
– vond plaats bij molen Hunsingo 
aan de Uiterdijk in Onderdendam. 
Prachtig plekje langs het water! 

Een van de vaakst vertoonde scènes uit de christelijke traditie 
is de Annunciatie, de aankondiging aan Maria door de engel Ga-
briël dat zij de Moeder Gods zal worden. Overal ter wereld vind 
je die afbeelding, en de grootste kunstenaars hebben er een ver-
vaardigd.

Maar in de kerk van Garmerwol-
de bevindt zich in het noorder-
dwarspand ook een juweeltje van 
een Annunciatie, in de 16e eeuw 
vervaardigd door Jan van Aken. 
Gabriël spreekt de Maagd aan 
met: ‘Ave gratia plena’ (Wees ge-
groet, gij die vol van genade zijt). 
Zij kijkt om, luistert aandachtig en 
antwoordt: ‘Ecce ancilla domini’ 
(Ziet de dienstmaagd des Heren). 
In het ‘Angelus’, het gebed dat aan 
deze gebeurtenis is gewijd, ver-
volgt Maria: ‘Mij geschiede naar 
Uw woord’, anders gezegd: ‘Ik on-
derwerp mij aan de wil van God’.

Al eerder is opgemerkt dat hier ‘s 
zomers soms Franse auto’s rond-
rijden. Die komen op de muur-
schilderingen van Garmerwolde 
af, want die worden aangeprezen 
in de Michelingids.

Fredje Bouma

Taisner DörpsRun Gelukkig weer veel fietsers!
Op zaterdag 24 september wordt alweer de vijfde editie van de 
Taisner DörpsRun gehouden. Speciaal voor dit eerste feestelijke 
lustrum is een aantal aanpassingen gedaan.

De belangrijkste verandering is de 
halve marathon (21,1 km) die aan 
het programma is toegevoegd. 
Ook is de afstand voor de 11 km 
ingekort tot de meer courante 10 
km. Tot slot zijn de routes van de 
4 mijl en de 10 km behoorlijk aan-
gepast zodat Thesinge vanuit een 
andere invalshoek kan worden 
bekeken.
De 4 km, de KidsRun en de Pasta 
Party zijn hetzelfde gebleven. En 
natuurlijk kunnen ook de afstan-
den 4 km en 4 mijl weer worden 
gewandeld.
Speciaal voor medewerkers en 
sponsoren is na afloop een feest-
avond met een optreden van een 
bekende band.

Loopclinic
Aan de DörpsRun kan iedereen 
meedoen, beginner of gevorder-
de. Voor mensen met weinig of 
geen loopervaring wordt een zo-
geheten loopclinic georganiseerd. 
Een loopclinic is een training voor 
(beginnende) lopers en wordt ge-
geven door een officiële trainer. 
Tijdens de clinic worden geen lan-
ge afstanden gelopen, maar wordt 
met allerlei oefeningen de tech-
niek van het lopen aangeleerd of 

verbeterd. Spelenderwijs wordt de 
afstand steeds uitgebouwd, zodat 
na afloop van de clinic iedereen 
in staat is de 4 km of de 4 mijl te 
lopen. De voorgaande jaren was 
de clinic een groot succes. Zo’n 
succes zelfs dat een groepje lo-
pers nog steeds op dinsdagavond 
doortraint.
Ook voor ervaren lopers is deel-
name aan de clinic nuttig. Op 
een goede manier wordt aan de 
techniek gewerkt. Dit is een prima 
aanvulling voor de wekelijkse 
duurloopjes.
De clinic bestaat uit vier vrijdag-
avonden (dit i.v.m. de late zomer-
vakantie) van 17:30 tot 18:30 uur 
en wordt wederom door Gerhard 
Lugard gegeven. Er wordt gestart 
vanaf het Trefpunt. De eerste keer 
is op 26 augustus. De kosten voor 
de clinic bedragen v 10,-.
Opgeven kan tot 12 augustus bij 
Stoffer Havinga (302 2102) of via 
loopclinic@thesingerun.nl. De cli-
nic start bij voldoende deelname, 
het maximum aantal deelnemers 
is 20.
De loopclinic is natuurlijk ook een 
prima voorbereiding voor de 4 mijl 
van Groningen.

Kids clinic
Speciaal voor basisschoolleer-
lingen wordt een zgn. kids clinic 
georganiseerd. Deze bestaat uit 
drie vrijdagmiddagen van 16:30 
tot 17:15 uur. Er wordt gestart 
vanaf het sportveld. De eerste 
keer is op 2 september. De kosten 
voor deze clinic bedragen v 6,-. 
Opgeven kan tot 26 augustus bij 
Stoffer Havinga (302 2102) of via 
loopclinic@thesingerun.nl. De 
clinic start alleen bij voldoende 
deelname, het maximum aantal 
deelnemers is 15.

Deelnemers krijgen een week 
voor aanvang per e-mail bericht of 
de clinic daadwerkelijk doorgaat.

Menco van der Berg

Je kan er tegenwoordig eten en 
slapen. De moeite waard om nog 
eens heen te fietsen, langs welke 
route dan ook.
Start en finish waren zoals altijd 
in Molenzicht, waar Dora ook na 
afloop klaar stond om de fietsers 
te onthalen. Na circa 33 kilometer 
fietsen waren we wel aan een ver-
frissend drankje toe!
Roelie Dijkema dacht na een paar 
wat stillere jaren (steeds minder 
deelnemers): ‘als het weer zo 
gaat, wordt dit de laatste keer.’ 
Nou Roelie, volgend jaar toch 
weer op de fiets om een mooie 
tochtje voor ons uit te zoeken! 
Roelie en Roelf, bedankt!

Meer over de molen op www.mo-
lenhunsingo.nl.

Elisabeth Tolenaar
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1513

Pedicure en
voetreflexmassage

Ook behandeling aan huis!
Lid van ProVoet,
de landelijke organisatie voor  
voetverzorger/pedicure

Astrid de Leeuw 
Thesinge, (050) 314 7052

15
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Harde werkers, maar geen bouwactiviteiten

Avondvierdaagse Ten Boer

Er wordt hard gewerkt rond de 
Kloosterkerk. Gierzwaluwen vlie-
gen af en aan om hun kroost van 
voedsel te voorzien, ze hebben er 
maar een zware taak aan. Maar 
van de andere harde werkers 
geen spoor. Geen timmerman is 
op de steiger te zien, geen geklop 
van de loodgieter te horen. Je ziet 
en hoort alleen de gierzwaluwen, 
hard aan de arbeid. Ze zullen zich 
er niet van bewust zijn dat zij de 
‘hoofdschuldigen’ zijn van deze 
bouwstop.
Wat is er gebeurd? De Stichting 
Oude Groninger Kerken heeft na 
een berisping over bouwwerk-
zaamheden tijdens het broed-
seizoen van de gierzwaluw per 
direct besloten de bouw voorlopig 
stil te leggen. Thesinge wordt 
onder meer genoemd als voor-
beeldkerk waar een grote kolonie 
gierzwaluwen gehuisvest is. An-
dere mensen en instanties wezen 
de verbouwers daar eind mei op 
en het besluit de bouw te stop-
pen was onontkoombaar en snel 
genomen.
Erg? Bouwbedrijf Pot had geluk-
kig werk zat, het kwam niet zo 
slecht uit zelfs. Ook de loodgie-

In de week van 23 mei werd on-
der uitstekende weersomstan-
digheden weer vier avonden 
gewandeld in en rondom Ten 
Boer. Uit Garmerwolde deden, 
mede dankzij Monique Hoiting, 
26 wandelaars mee en uit The-
singe, mede dankzij Reina Bus-
scher, 19 wandelaars.
Er kon gekozen worden uit vier 
afstanden, namelijk 2.5, 5, 10 
en 15 kilometer. Halverwege 

ter had genoeg te doen. En wij? 
De kerk is weer brandschoon en 
de twee trouwerijen begin juli 
kunnen zonder problemen door-
gaan. Alleen de klok, die zult u 
voorlopig nog niet horen. Er kan 

Tijdens de succesvolle Dag van de Bouw op 28 mei jl. was er nog niets aan de hand… (foto: Jan Alix Uitham)

de route was een stempel- an-
nex ranjapost ingericht. Daar-
naast werden de wandelaars 
getrakteerd op Labellostiftjes 
van de Rabobank, een rugzak 
van Hansaplast, appels van 
de Agrishop en de Groninger 
Kroon en goodies van Plus 
Storteboom.
Ook dit jaar liepen weer veel 
kinderen van OBS Garmerwol-
de mee. Het was boffen dat het 

De kinderen van OBS Garmerwolde aan de wandel (foto: Margriet de Haan) Blij wandelende Thesingers in de landerijen van Ten Boer (foto: Simone Bouwstra)

goed weer was en de stemming 
zat er daarom ook goed in.
De laatste avond werd een ere-
ronde door Ten Boer gelopen 
onder muzikale begeleiding 
van Volharding Ten Boer en 
Loppersums Harmonie. Veel 
kinderen waren verkleed geko-
men.
Bij aankomst bij het winkelcen-
trum van Ten Boer werden de 
diploma’s en medailles aan de 

kinderen uitgereikt, waar ze 
heel trots op waren.
Kortom, het was weer een 
ouderwets wandelfestijn! Het 
potje met vet kan eerst weer in 
de kast. We hopen alle wande-
laars, en het liefst meer, weer 
terug te zien tijdens de wandel-
week van 4 t/m 7 juni 2012.

Lidia en Helga Westers
Margriet de Haan

niet geluid worden, dat mag pas 
weer als de restauratie van de 
dakruiter is afgerond. Wanneer 
de werkzaamheden weer starten 
is onduidelijk, maar zeker is dat 
het werk een behoorlijke vertra-

ging oploopt.
We houden u op de hoogte.
Namens de Plaatselijke Commis-
sie van Thesinge,

Pluc Plaatsman
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Uniek project voor bewoners van Thesinge

Wat is De Verzoamelstee?
Een Verzoamelstee is een Gro-
nings woord voor een plek waar 
een heleboel activiteiten samen 
komen. In dit project is die plek 
het dorpshuis.

Om welke activiteiten gaat het?
In een dorpshuis vinden door-
gaans een hoop activiteiten 
plaats: er komen verenigingen 
samen, er vinden theatervoor-
stellingen en muziekuitvoeringen 
plaats, er worden voor dorpsbe-
woners verschillende avonden 
georganiseerd enzovoort. 
Nieuw is dat er binnenkort enkele 
computers worden geplaatst. Nu 
zijn er misschien mensen die den-
ken: ‘Een computer heb ik al’ of 
‘Wat moet ik met een computer?’ 
Maar het unieke van de compu-
ters die in het dorpshuis worden 
geplaatst is dat ze heel gemakke-
lijk, meestal met een klik op één 
knop, kunnen worden bediend. 
Dat betekent dat deze compu-
ters voor iedereen gemakkelijk te 
gebruiken zijn. Het aanbod van 

Wist-u-dat...
• Op vrijdag 1 juli Café 

Jägermeister weer haar 
deuren opent onder lei-
ding van Douwe Westra 
en zijn zoon Jasper 
Westra?

• Tineke Meirink uit Gar-
merwolde tot en met 
donderdag 14 juli foto’s 
exposeert in de biblio-
theek van Winsum?

• Zij foto’s van alledaagse 
situaties van een mini-
male illustratie voorziet, 
waardoor de alledaagse 
dingen op die foto’s ka-
rakter krijgen?

• Tineke haar werk per 
blogpost en via Twitter 
deelt met een grote, 
groeiende groep vol-
gers?

• De links naar haar Twit-
ter en blog te vinden zijn 
op haar website www.ti-
nekemeirink.nl?

programma’s op de computers in 
de dorpshuizen wordt zo gemaakt 
dat u ook van deze diensten ge-
bruik kunt maken op uw computer 
thuis (als u deze tenminste heeft).

Welke mogelijkheden bieden de 
computers in het dorpshuis?
Met de computers die binnenkort 
in het dorpshuis worden geplaatst 
kun je meerdere dingen doen. Zo 
kunt u door het aanklikken van 
een icoon (plaatje) op het compu-
terscherm direct contact leggen 
met verschillende instanties, zo-
als de supermarkt, de apotheek, 
het gemeentehuis, de huisarts of 
uw eigen kennissen en familie. 
Meestal kunt u via een camera de 
personen die u daar ‘aan de lijn 
krijgt’ ook zien en zien zij u, en u 
zou bijvoorbeeld een boodschap-
penlijstje kunnen doorgeven. Zo 
zou u ook een bestelling kunnen 
doen of een bezoek aan de huis-
arts inplannen of iets vragen. Ook 
kan men op de computer zien wat 
er allemaal in het dorp gebeurt en 
welke activiteiten er zijn. Maar u 

kunt met deze computers ook een 
aantal leuke spelletjes doen als u 
daar zin in heeft.

Heb ik zelf invloed op wat ik met 
de computers kan doen?
Die invloed heeft u zeker! Aan 
het project De Verzoamelstee is 
namelijk ook een onderzoek ge-
koppeld. Dorpshuismedewerkers 
zullen binnenkort bij een aantal 
van u aan de deur komen om te 
vragen aan welke voorzienin-
gen u behoefte heeft. Zo kunnen 
de computers op basis van uw 
wensen worden ‘ingericht’. Het is 
daarom van groot belang dat u bij 
een huisbezoek uw wensen aan 
de dorpshuismedewerkers door-
geeft, zodat er rekening mee kan 
worden gehouden.

Bestaat het onderzoek uit nog 
meer onderdelen?
Met het onderzoek willen we 
niet alleen in kaart brengen wat 
uw wensen zijn, maar ook of het 
project zinvol is. We denken na-
melijk dat het project eraan bij 

kan dragen dat mensen langer 
in hun dorp kunnen blijven wo-
nen en dat zij zich meer met de 
dorpsgemeenschap verbonden 
voelen. Maar dat willen we wel 
zeker weten. Daarom wordt u op 
twee momenten verzocht een 
vragenlijst in te vullen, namelijk 
aan het begin en aan het einde 
van het project. De eerste keer 
dat er iemand bij u langskomt 
om te vragen of u een vragenlijst 
wilt invullen is in de maand juni. 
De tweede keer is ruim een jaar 
later. We hopen van harte dat u 
aan dit onderzoek mee wilt wer-
ken. Alleen wanneer u uw mening 
met de dorpshuismedewerkers 
deelt kunnen wij vaststellen of 
het project De Verzoamelstee zin 
heeft gehad en voor u van belang 
is (geweest).

Meer weten?
Indien u meer wilt weten over het 
project De Verzoamelstee of de 
onderzoekers iets wilt vragen dan 
kan dat. U kunt bellen met Eveline 
Hage (tel. 050-363 3842) of met 
Roel Bakker (050-363 7382). Zij 
willen u gaarne te woord staan om 
uw vragen te beantwoorden of om 
het project verder toe te lichten.

Vereniging van Groninger  
Gemeenten

Op 31 mei trok Theo Remkes de deur achter zich dicht voor een voettocht van 
vier maanden naar Santiago de Compostella (foto: Thonie van Heemert)

In Thesinge gaat binnenkort een uniek project van start. Het project heet ‘De Verzoamelstee’ en is 
bedoeld om mensen de mogelijkheid te geven zo lang mogelijk in hun eigen dorp te blijven wonen. 
Behalve ons dorp doen ook Adorp en Onderdendam aan het project mee.
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Rondje Nostalgie Garmerwolde 
2011 zoekt nog oldtimers

Even verpozen in Garmerwolde

Bericht van waterschap  
Noorderzijlvest

De voorbereidingen voor het 
Rondje Nostalgie zijn in volle 
gang. Zeker veertien draaiorgels 
hebben toegezegd aanwezig 
te zijn, waaronder draaiorgels 
uit Drenthe, Friesland en uit de 
stad Groningen (de Pronkjewail). 
Daarnaast is er ook volop ander 
vertier voor jong en oud. Zo zijn 
er een braderie, diverse eet- en 
drinkgelegenheden, spelletjes, 
een high tea en andere activitei-
ten. De entree is gratis.

Aanmelden kan per e-mail
Langs de route is ruimte voor 
particulieren om hun oldtimer te 
laten zien. Hieronder worden ver-
staan: auto’s, tractoren, trucks, 
motoren en stationaire motoren. 
Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden per e-mail (info@

Jaarbericht 2010
Noorderzijlvest beheerde ook in 
2010 het water in uw leefomge-
ving. Met een groot aantal wa-
terprojecten droegen we bij aan 
‘veilig’ water, voldoende water en 
gezond en schoon oppervlakte- 
en grondwater. En we zuiverden 
uw rioolwater. Alles met het doel 
een veilig en prettig leefmilieu te 
bieden aan mens, dier en plant.
Het afvalwater uit uw huis wordt 
gezuiverd. Dat gebeurt meestal 
in een rioolwaterzuiveringsinstal-
latie (rwzi). De rwzi Garmerwolde 
zuivert rioolwater van inwoners en 
bedrijven uit de stad Groningen 
en omliggende dorpen. Daarna 
wordt het op het Eemskanaal ge-
loosd. De rwzi heeft in 2010 29 
miljoen m3 afvalwater verwerkt.

Stikstof en fosfaat
Tijdens het zuiveringsproces wor-
den onder meer stikstof en fosfaat 
uit het water verwijderd, omdat te 
veel van deze stoffen in sloten en 
kanalen negatieve gevolgen kan 
hebben voor flora en fauna. In 
2010 behaalde de rwzi Garmer-
wolde een jaargemiddelde van 
13,7 mg/l stikstof in het gezuiver-
de water. Een beter resultaat dan 

Wanneer je op je fietstocht naar 
Thesinge of tijdens je wandeling 
door Garmerwolde nog niet naar 
huis wilt en graag even rustig wilt 
zitten, dan kan dat sinds kort op 
een nieuwe plek. Sinds een paar 
week namelijk, op een mooie stee 
in de Garmerhof in Garmerwolde. 
Achter de fietsenstalling is door Si-
mon Spanninga, in overleg en sa-
menwerking met Dorpsbelangen 
Garmerwolde, een picknickbank 
geplaatst. Etenswaren en drinken 
zullen wel zelf moeten worden 
meegebracht of in de directe om-
geving worden aangeschaft. We 
hopen dat het fraaie weer van de 
afgelopen weken doorzet, want 
buiten eten en drinken is aange-
namer wanneer het ook droog is. 
Mocht je daarna verlegen zitten 
met je plastic en dozen, dan staat 
er binnen tien meter een afvalbak. 
 
Veul plezaaier op dit schiere stee 
ien ons dörp. 

Dirk Heslinga
Dorpsbelangen Garmerwolde

Zondag 11 september vindt in Garmerwolde voor de tweede keer 
het Rondje Nostalgie plaats. Het Rondje Nostalgie is een ander-
halve kilometer lange rondwandeling door het Groninger Om-
meland met langs de route onder meer oldtimers, draaiorgels, 
een braderie en oude schepen in het Damsterdiep. Er is langs de 
route nog plaats voor oldtimers!

dorpshuisdeleeuw.nl) of op www.
rondjenostalgie.nl. Hier vindt u 
meer informatie en contactgege-
vens voor als u vragen heeft.

Een groot succes in 2009
In 2009 werd de eerste editie van 
Rondje Nostalgie georganiseerd. 
Dit was gelijk een groot succes: 
vele bezoekers genoten in een 
gemoedelijke sfeer van oldtimers 
en draaiorgels. Het Rondje Nos-
talgie komt tot stand door de inzet 
van diverse ondernemers, vereni-
gingen en vrijwilligers uit Garmer-
wolde. Het is een niet-commerci-
eel evenement en de eventuele 
winst zal worden besteed aan het 
onderhoud en het opknappen van 
het dorpshuis.

Ard Agteresch

De nieuwe picknickbank in de Garmerhof (foto: Dirk Heslinga)

in 2009, maar nog onvoldoende, 
want de wettelijke eis is 10 mg/l. 
Het jaargemiddelde voor fosfaat 
bleef onder de norm van 1 mg/l.
In 2008 is besloten een aanvullen-
de zuivering naast de oude zuive-
ring in Garmerwolde te bouwen. 
Het eerdere ontwerp hield name-
lijk geen rekening met piekbelas-
tingen. Bovendien was het niet 
berekend op de groei van de stad 
Groningen en de ontwikkeling van 
Meerstad. De voorbereidingen 
voor de bouw zijn in volle gang. 
We verwachten dat de zuivering 
in het voorjaar van 2012 klaar is. 
Gelijktijdig wordt er hard gewerkt 
om ook met de oude zuivering de 
stikstofnorm te behalen.

Mensenwerk
Het waterschap werkt op een vei-
lige en duurzame manier en zoekt 
hierin zoveel mogelijk de samen-
werking met anderen. Waterbe-
heer is en blijft mensenwerk. Aan 
welke projecten werkte Noorder-
zijlvest in 2010? En waar werden 
de waterschappers door verrast? 
Lees meer hierover op www.noor-
derzijlvest.nl.

Else Poeder, Noorderzijlvest
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Wat van dichtbij komt is het allerlekkerst!

Terug naar ‘the roots’

Decennia lang gold eigenlijk het omgekeerde. Eten dat van ver kwam had het stempel lekkerder, 
sappiger en smaakvoller te zijn. In de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe is 
dat inmiddels achterhaald. Op 10 juli kan men dat zelf zien en vooral proeven op biologisch en 
dynamisch bedrijf Het Geweide Hof in Garmerwolde. Van 11.00 tot 17.00 uur is er voor jong en oud 
van alles te beleven op en rond het erf en de akker.

Piet en Vera van Zanten zijn de 
agrarisch ondernemers die de 
scepter zwaaien op ‘t Geweide 
Hof. Al sinds 1840 wordt het 
bedrijf van vader op zoon door-
gegeven. Een enorme schat aan 
kennis, ervaring en vooral liefde 
voor het bedrijf en haar akkers 
werden door de jaren heen opge-
bouwd. Sinds 2002 is het bedrijf 
omgeschakeld naar biologisch en 
vanaf dit jaar zullen de producten 
ook het Demeter-keurmerk gaan 
dragen. Dit keurmerk gaat nog 
een stapje verder dan bio.

Op 118 hectare grond telen Piet 
en Vera vooral granen en peul-
vruchten. Een grote passie heb-
ben zij voor het opnieuw in teelt 
brengen van oude graangewas-
sen als emmer, champagnerog-

Na vijfentwintig jaar wonen en 
werken op hun boerenbedrijf op 
Achter-Thesinge verruilen Sjaak 
en Joke Sneek het Groninger land 
voor de plek waar zij opgroeiden in 
Noord-Holland. Hun toekomstige 
woonplaats wordt Opmeer waar zij 
een vrij nieuw huis met tuin in een 
ruime nieuwbouwwijk hebben ge-
kocht. Zoals in de G&T van vorig 
jaar augustus werd verteld zijn hun 
drie kinderen naar Nieuw Zeeland 
verhuisd. De twee zonen werken 
samen in hun onderneming “Gro-
ningen Farms” en houden melkvee 
in de buurt van Rangiora; de doch-
ter werkt op een afstand van een 
half uur rijden als verpleegkundige 
in het ziekenhuis in Christchurch. 
Deze stad werd in februari getrof-
fen door een aardbeving die 181 
dodelijke slachtoffers en enorme 
schade veroorzaakte. Sindsdien 
zijn er duizenden naschokken 
geweest en op 13 juni waren er 
weer twee bevingen die een dode 
en veel schade tot gevolg had-
den. De laatste beving was ook in 
het ziekenhuis duidelijk voelbaar. 
De angst dat het weer net zo erg 
kan zijn leeft enorm in deze stad, 
die precies op een breuklijn ligt. 
De zonen hebben geen nadelige 
gevolgen ondervonden van deze 

ge, zwarte gerst en eenkoorn. 
Stuk voor stuk unieke kwali-
teitsgranen met heel specifieke 
bak- en smaakeigenschappen. 
De Biobakker deelt deze passie 
voor bijzondere gewassen met 
de boer en boerin en neemt ze 
graag af tegen een eerlijke prijs. 
Op hun akkers kom je veel ver-
schillende graansoorten tegen 
en in de akkerranden bloeien de 
kleurigste veldbloemen, vliegen 
de prachtigste vlinders en zie je 
de meest uiteenlopende vogel-
soorten. Een lust voor het oog.

Met de opbrengst van de oogst 
wordt bijzonder brood en ban-
ket gebakken. Kwaliteitsbrood 
en kwaliteitsbanket vraagt om 
granen die de tijd krijgen om te 
groeien en niet door kunstmatige 

mest en bestrijdingsmiddelen 
opgejaagd worden tot smaak-
arme graankorrels. De Biobak-
ker werkt heel consequent alleen 
maar met smaakvolle biologi-
sche en biologisch-dynamische 
grondstoffen van Piet en Vera 
en andere boeren uit Nederland 
en Duitsland. Bij de Biobakker 
wordt geen graan ingevlogen uit 
Rusland of China, alles komt uit 
eigen land van betrouwbare be-
drijven met wie een goede relatie 
is opgebouwd. 

Tijdens de open dag op 10 juli 
kunnen volwassenen maar 
vooral ook kinderen alle facetten 
van de boerderij en bakker zien, 
proeven en beleven. Ook zijn er 
voor hen allerlei andere activi-
teiten. Op de biologische boe-

renstreekmarkt staan agrarische 
ondernemers uit de wijde omtrek 
met veelzijdige producten. Pro-
ducten direct van de biologische 
boer uit de buurt zijn lekkerder, 
verser én verantwoorder. Het 
geld dat wordt besteed aan het 
product, kan de boer direct weer 
gebruiken voor nieuwe investe-
ringen.
Een bijzondere lezing over echt 
goede vis zal verzorgd worden 
door Barbara Geertsema van De 
Goede Vissers uit het Wadden- 
en Noordzeegebied. 
Op deze open dag wordt de 
consument zich bewust dat hij 
met zijn aankopen een grotere 
invloed heeft op behoud en ont-
wikkeling van de natuur en het 
landschap om de hoek dan vaak 
gedacht wordt. En de smaak is 
ook nog eens onovertroffen!

Het Geweide Hof, 
Piet en Vera van Zanten
Geweideweg 7, 9798 TA 
Garmerwolde 050 541 6091
www.hetgeweidehof.nl 

Vera van Zanten

Sjaak en Joke fietsen de toekomst tegemoet (foto: Bertho Top)

natuurrampen. Het prachtige land 
met zoveel ruimte en mooie na-
tuur in een aangenaam klimaat 
en de contacten met de vriende-
lijke bevolking hebben de door-
slag voor alle drie gegeven om 
te emigreren. De ouders gaan in 
augustus voor vier maanden naar 

Nieuw-Zeeland toe. Met een te-
vreden gevoel sluiten nu zij hun 
werkzame leven op de boerderij af 
en richten zich met genoegen op 
de toekomst. Sjaak: ‘De Groninger 
klei is voor het boerenbedrijf zeer 
geschikt als je de wijze woorden 
van wijlen buurvrouw Zuidema 

maar in acht neemt: “Van ain no-
vember tot ain meert most nait op 
t laand kommen…”. Dit zei ze mij 
bij onze eerste kennismaking en 
dat heb ik altijd in het achterhoofd 
gehouden.’ 

Truus Top 



13

Het bankje
en Florawet gebood dat hij er het 
zwijgen toe moest doen omdat er 
gierzwaluwen broeden. ‘Nou dat 
gaat wel ver, we dachten al, zou-
den er geen boze geesten meer 
zijn in Thesinge?’
Tsja, wat zullen we van deze din-
gen zeggen. In de namiddag nam 
ik nogmaals plaats. Mijn twee lo-
geetjes hadden een lange wande-
ling achter de rug en wilden toch 
wel even uitrusten. Het echtpaar 
van wie de hondjes zijn lag niet in 
de hondenmand maar in de lap-
penmand. Nou ja liggen, zitten is 
een beter woord. De hondjes had-
den de roze tongetjes uit hun bek 
hangen toen de solexen passeer-

De familie Zwaan, Thesingerlaan, Achter-Thesinge (foto: Marga Boswijk)

Het uitje van de fotoclub
Dinsdagavond 14 juni had de fo-
toclub van Garmerwolde een uitje 
naar de Punt van Reide, ten noor-
den van Termunten. Een mede-
werker van het bezoekerscentrum 
van het Groninger Landschap 
vertelde over het beheer en de 
schoonheid van dit mooie uiterste 
puntje van Groningen. 

Het gebied kent een grote diver-
siteit aan vogels door de aanwe-
zigheid van zout en brak water, 
riet en kwelders waar zeldzame 
grassen voorkomen. Dit deel van 
de Dollard inspireert iedereen 
die graag landschappen fotogra-
feert. Daarbij had het gezelschap 
enorm geluk met het goede weer 
dat prachtig avondlicht gaf en na-
tuurlijk mooie foto’s.

Joke de Jong Een landschapsfoto met op de dijk twee leden van de fotogroep (foto: Joke de Jong)

den. Hebben de gierzwaluwen 
daar geen last van? Of staken de 
hondjes gekscherend de tong te-
gen ze uit. Wat zijn dat eigenlijk, 
gierzwaluwen? Dat maar eens 
aan een vogelkenner gevraagd.
 
Cor Eijkemans vertelt. Gierzwa-
luwen zijn om het zo te zeggen 
‘vreemde vogels’. Ze blijven hun 
hele leven in de lucht. Ook paren 
doen ze in de lucht. Ze komen 
naar beneden om te broeden, bij 
voorkeur onder dakpannen. Zo 
ook in Thesinge. Als het slecht 
weer wordt, heb je kans dat ze 
een week naar warmere streken 
vertrekken. De jongen kunnen na-

melijk een week zonder voedsel.
En wanneer gaat de klok weer lui-
den? Wanneer de Stichting Oude 
Groninger Kerken dat aangeeft. 
Dan worden de werkzaamheden 
ook weer hervat.
 
Deze stichting is eigenaar van de 
kerk. Er is overigens niets mis met 
deze stichting. Als ze er niet was, 
dan was de kerk er waarschijnlijk 
ook niet meer geweest. Of hij was 
een bouwval geworden, zodat 
de klok nooit meer had kunnen 
luiden. We wachten af; geduld is 
een schone zaak.

Jakob v.d. Woude

Ze zaten geduldig te wachten tot 
de stoet gepasseerd was. Daar 
kon de motorrijder een voorbeeld 
aan nemen. De uitvaartleider 
knikte ze toe. En het echtpaar 
knikte terug. De volgende dag za-
ten ze er weer. ‘We hebben giste-
ren iets gemist’, zeiden ze. ‘Ja, en 
dat was?’, vroeg ik. Eigenlijk wist 
ik het antwoord wel, maar goed. 
‘De klok luidde niet tijdens de be-
grafenis!’ Ja, dat klopt. Ik legde uit 
dat de reden niet was dat de klok 
kapot was, maar dat de Fauna- 

Metaalatelier en galerie

Herbert Koekkoek
Bovenrijgerweg 19
9797 TD Thesinge
050 3024869

Metalen beelden 
uit eigen atelier
in binnen- en 
tuingalerie.

Open:
Op afspraak
Wanneer aanwezig
Elke 1ste zondag
van de maand van 
13.00-17.00 uur.
(april t/m okt.)

www.herbertkoekkoek.nl
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Opentuinendag Thesinge
De romantische tuin van Joop 
Behrendt en Metha Nijkamp  
(foto: Paul Sloot)

Thesinge op zijn mooist: water en de 
weidse verte – de tuin van Menno en 
Dineke (foto: Paul Sloot)

Het beroemde (maar nauwelijks 
bezochte) Thesinger meer  
(foto: Paul Sloot)
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Agenda

Redactie

Foto van de maand

Protestantse gemeente 
Garmerwolde/Thesinge

Christelijke  
Gereformeerde Kerk
ThesingeElke zaterdag

 » Thesinge, 15.00 - 20.00 uur: café 
De Oude School open.
Vrijdag 1 juli

 » Garmerwolde, openluchttheater-
tje bij de basisschool: openlucht-
spel Rederijkerskamer ‘Wester’.

 » Garmerwolde, Café Jägermeister 
heropent zijn deuren, en de tap!
Zaterdag 2 juli
• Thesinge, molen Germania, 

15.30 uur: opening gerestau-
reerde molen.

• Garmerwolde, openlucht-
theatertje bij de basisschool: 
openluchtspel Rederijkers-
kamer ‘Wester’.

• Garmerwolde, Geweideweg 
11 van 12.00 - 16.00 uur: 
workshop kettingrijgen in 
Brug 10.

Dinsdag 5 juli
 » Thesinge, Trefpunt van 19.30 – 

Zondag 3 juli
 » dienst om 9.30 uur in Thesinge
 » voorganger is mw. Meihuizen uit 
Kantens
Zondag 10 juli 

 » dienst om 9.30 uur in Thesinge
 » voorganger is ds. Segger uit 
Uithuizen
Zondag 17 juli

 » gezamenlijke dienst om 9.30 uur 
in Ten Post

 » voorganger is ds. Koolhaas uit 
Winschoten
Zondag 24 juli

 » gezamenlijke dienst om 9.30 uur 
in Thesinge

 » voorganger is drs. Hoekstra uit 
Emmen 
Zondag 31 juli

 » gezamenlijke dienst om 11.00 uur 
in Ten Post

 » voorganger is dhr. Postema uit 
Krewerd

Zondag 3 juli 2011
 » 09.30 uur Ds. Visser
 » 14.30 uur Ds. Visser
Zondag 10 juli 2011

 » 09.30 uur Ds. A v.d. Weerd
 » 14.30 uur Ds. A v.d. Weerd
Zondag 17 juli 2011

 » 09.30 uur Dienst des woords
 » 17.00 uur Ds. Kortleven
Zondag 24 juli 2011

 » 09.30 uur Dienst des woords
 » 14.30 uur Ds. S. Otten
Zondag 31 juli 2011

 » 09.30 uur Ds. J. Huisman
 » 17.00 uur Ds. M. Bergsma

Fotograaf Garmerwolde
Margriet de Haan 050-5719225
Fotograaf Thesinge
Myla Uitham 050-3023486
Eind-redactie
Garmerwolde:
Hillie Ramaker-Tepper 050-5415335
Thesinge:
Desiree Luiken 050-3023352
Jan Ceulen 050-3116551
Penningmeester
Karel Drabe 050-5411019
Stadsweg 3
9798 TE Garmerwolde
Rabobank Bedum-Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementen
Abonnementsgeld: v 14,50 p.j.
Bij autom. incasso: v 11,55 p.j.
Postabonnees: basistarief + porto
Prijs losse krant v 1,50
Hoofdartikel op Internet:
www.gentexpress.nl
Opmaak: Strik Design

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 
16: uiterlijk dinsdag 19 juli voor 
18.00 uur.

Meisjes uit Garmerwolde die bij Hilke Haringa paardrijden mochten daar in de pinkstervakantie rijden, paarden borste-
len en knutselen (foto: Margriet de Haan)

“De Soos”
De klaverjasavond in juni heeft 
de volgende uitslag opgeleverd:
1. Albert van Bruggen ….. 4813
2. Jannes Ramaker ….…. 4720
3. Jan van der Molen ……. 4699
4. Kees Wierenga ………. 4617

De volgende keer is op dinsdag 
13 september, aanvang 20.00 
uur. Nieuwe kaarters zijn van 
harte welkom.

21.30 uur: bijeenkomst over de 
vorming in Ten Boer van één 
loket op het gebied van welzijn, 
zorg en sociale zaken. Alle 
geïnteresseerden zijn van harte 
welkom.
Woensdag 6 juli

 » Garmerwolde, 11.00 - 12.00 
uur: feestelijke opening van de 
vernieuwde speeltuin aan de 
W.F. Hildebrandtstraat.
Zondag 10 juli

 » Garmerwolde, Het Geweide 
Hof: Open dag (zie artikel in 
deze krant).
Zondag 17 juli

 » Garmerwolde, Dorpshuis De 
Leeuw: Open podium plus 
sangria.
Woensdag 27 juli

 » Garmerwolde, 19.00 uur: Jeu 
de boules NBvP, Vrouwen van 
Nu

• Te koop: Hangpetunia plantjes 
(zomer – nazomer) en stokro-
zen (planten). Diverse kleuren. 
R.J. Ganzeveld, W.F. Hilde-
brandstraat 45 Garmerwolde.

Stoomfluitjes


