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Rederijkerskamer Wester beeldde de Nachtwacht uit. Maanden is er gewerkt aan het maken van de kostuums, met 
dank aan Hanny Havenga en Janna Hazeveld. Het was het hoogtepunt van het Rondje Nostalgie (foto: Sabine Hoes)

Rondje Nostalgie
Het was wel weer eens tijd voor 
‘n Rondje Nostalgie vond de or-
ganisatie, en de feestweek kon 
geen mooiere slotdag hebben. 
De tweede keer was het, dat 
dorpsbewoners en buitenlui deze 
bijzondere wandeling via de Gras-
dijkweg en de Oude Rijksweg 
konden maken, onderwijl getrak-
teerd op muziek van vijftien draai-
orgels. Op hun weg troffen ze een 
ouderwetse kermis met draai- 
molen, poffertjeskraam en reuzen-
rad, kindervermaak en een brade-
rie. Overal stonden oldtimers voor 
het echte nostalgische gevoel, er 
werd gedanst door volksdansver-
eniging Klank en Beweging, men 
kon genieten van een High Tea en 
de Harmonie Zonder Naam voer 
al muziek makend op een bootje 
heen en weer over het Damster-
diep. Het hoogtepunt van de dag 
was natuurlijk het levende schil-
derij, de Nachtwacht, uitgebeeld 
door Rederijkerskamer Wester 
op het terrein van Havenga, met 
deelname van niemand minder 
dan de burgemeester van Ten 
Boer, André van de Nadort.

Vrijwilligers
De eerste keer dat dit evenement 
gehouden werd, was in 2009. Dit 
jaar hadden nog meer partijen 
de handen ineen geslagen om er 
een topdag van te maken en een 
tot in de puntjes verzorgd evene-
ment. De basis lag opnieuw bij de 
families Guikema en Riddering, 
de activiteitencommissie van het 
dorpshuis De Leeuw en de histo-
rische commissie Garmerwolde. 
Ard Agteresch van het dorpshuis 
is bijzonder tevreden over het 

Garmerwolde has got a lot of talent! Dat was niet alleen te zien en horen tijdens de talentenjacht op vrijdag 9 september, maar kwam 
vooral tot uiting in het organiseren van de jaarlijkse feestweek, die zo bomvol zat dat ie bijna ontplofte! Garmerwolde heeft vooral 
ook a lot of organisatietalent, en veel enthousiaste dorpsbewoners die hun steentje bijdroegen aan een enorm geslaagde feestweek.

Nostalgie in Garmerwolde

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

37e jaargang    september 2011

Rondje van 11 september. ‘Vraag 
me niet hoeveel bezoekers er 
geweest zijn, want dat weten we 
niet, maar het waren er minstens 
twee keer zoveel als vorige keer! 
Het mooie is dat het een evene-
ment is waar het hele dorp bij 
betrokken is. Er hebben heel veel 
mensen aan meegewerkt: de 
rederijkerskamer, de feestweek-
commissie, de Harmonie Zonder 
Naam, het waterschap, het café. 
En vooral heel veel vrijwilligers!’ 
Ard wil nog geen uitspraken doen 
over een volgende editie. ‘We 
zijn al wel weer bezig, maar het 
is niet de bedoeling dat het een 
jaarlijks evenement wordt. Ik kan 

ook nog niet zeggen wanneer het 
dan wel weer plaats gaat vinden.’ 
Dat houdt de spanning er in ieder 
geval in! 

Wandeling en fotoclub
Los van het Rondje Nostalgie 
waren er nog andere dingen te 
doen tijdens de feestweek. Omdat 
het ook nog rondom open monu-
mentendag werd gevierd, werd de 
route door het Garmerwolde van 
1832 ook weer uitgezet. Daarin 
kon je zien welke gebouwen des-
tijds in het dorp stonden en wat 
daar gebeurde. De kerk was in dit 
kader opengesteld en tegelijker-
tijd was daar de expositie te zien 

van de Fotoclub Garmerwolde, 
waar menig Rondje-Nostalgiebe-
zoeker ook nog even gauw een 
kijkje nam. 

Garmerwolde got talent
Vrijdagavond was een dolle, volle 
boel in de Leeuw want het was 
tijd voor Ook Garmerwolde Got 
Talent. En dat heeft iedereen 
geweten! Deze talentenjacht, 
waar iedereen zich voor in kon 
schrijven, begon om 17.00 uur en 
om 01.30 uur klonken de laatste 
muzieknoten! De avond begon 
met een poppenkastvoorstelling 
van Joke de Jong en haar zus. 
Daarna kwamen een aantal zang- 
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(vervolg van pagina 1)

en muziektalenten hun kunnen to-
nen, daarbij beoordeeld door een 
vakkundige jury. Organisator Wim 
Moltmaker heeft de volgende toch 
wel buitengewoon verbazingwek-
kende verklaring voor het feit dat 
de avond zo laat afgesloten werd: 
‘Nadat de talentenjacht afgelopen 
was, werd er opgetreden door 
maar liefst zes bands met men-
sen uit Garmerwolde erin! En vol-
gens mij is er zelfs nog wel meer 
uit het dorp te halen, van wat ik 
gehoord heb. Het leuke van dit 
gedeelte van de avond was dat er 
enorm veel publiek was en ik heb 
zoveel positieve reacties gehad! 
Terwijl de bands de meest uiteen-
lopende muziekstijlen speelden, 
bleef iedereen toch enthousiast. 
Ik hoorde regelmatig mensen 
zeggen: ik hou eigenlijk niet van 
deze muziek, maar ze doen het 
wel goed. Nou dat is toch hart-
stikke mooi!’

Nadat de laatste band opgetreden 
had, gingen muzikanten van de 
verschillende bands met elkaar 
nog lekker een partijtje jammen. 
‘Een geweldige mengeling van 
muzikanten, van jazz en hardrock 
tot funk, die gewoon allemaal met 
elkaar aan het spelen waren.’ 

Dorpsgenoten, ga maar vast hard 
oefenen, want volgend jaar wil 
Wim dit feestje absoluut nog eens 
overdoen. ‘Dan hoop ik dat er wat 
meer diverse acts komen, want 
deze keer was het alleen muziek. 
En mochten er nog mensen in 
bandjes zitten, meld je aan!’ We 
zijn benieuwd of Garmerwolde 
toch nog het Garmer Book of 
Records aan kan vullen met ‘de 
meest muzikale inwoners sinds 
1832’.

Sabine Hoes

De families Guikema en Riddering hadden op de route maar liefst vijftien 
draaiorgels verzameld. U ziet er eentje uit eigen stal: de Fledderbosch van 
Riddering, met daarachter de tienjarige Zoriyanne Loopstra uit Beetgum 
(foto: Margriet de Haan)

De vriendinnen Henny Haringa (Garmerwolde) en Lisa van der Kwast treden 
op tijdens de talentenjacht ‘Ook Garmerwolde Got Talent’ in dorpshuis De 
Leeuw (foto: Margriet de Haan)

Joke en haar zus Corrie van Theater Zus en Zo openden de show met een 
poppenkastvoorstelling waar wel vijftig jonge bezoekers op af waren gekomen 
(foto: Margriet de Haan)

De leden van de feestweekcommissie hebben hun uiterste best gedaan 
om de feestweekloten van het rondje Nostalgie aan de man te brengen. 
In de hoop dat er meer loten verkocht zouden worden hadden we de 
prijzen flink verhoogd. Dit lukte aardig, mede omdat er ook nog loten 
werden verkocht tijdens het rondje Nostalgie. De hoofdmoot vormde 
echter de bewoners van Garmerwolde. Bijna ieder Garmerwolders ge-
zin was in het bezit van zes of meer loten.

Er zijn 1320 loten verkocht en dat heeft o1100,= opgeleverd. Min het 
prijzengeld betekent dat o 450,= voor de kas van de feestweek, die 
natuurlijk doorgaat met het organiseren van feestelijke activiteiten. 
Dit zijn de geluksvogels van dit jaar die er met de prijzen vandoor  
gingen:
De eerste prijs van o 250,= Fam. Van Bruggen, Dorpsweg 16. Proficiat!
De twee prijzen van o 100,= gingen naar Hasse Agteresch, Oude Rijks-
weg 1 en naar de familie Baarda, L. v.d. Veenstraat 12.
De vier prijzen van o 50,= gingen naar de familie Cornelis, Oude Rijks-
weg 32, de familie Oosterbeek, Hildebrandstraat 59, de familie Brak- 
Hoejenbos, L. v.d. Veenstraat 17 en naar Ria van Dellen uit Delfzijl.

De prijzen zijn inmiddels bezorgd en iedereen was blij verrast. Dus vol-
gend jaar meer loten kopen, want de uitspraak ‘Ik win toch nooit wat’ 
blijkt voor veel Garmerwolders inmiddels niet meer te kloppen.

Kees Brak

Loterij van de feestweek
Garmerwolde spannender
dan ooit!
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Ze hebben nog een 
onderwijzeres nodig
Ik ben op bezoek geweest bij de 100-jarige mevrouw M.G. Stulp–
van der Velde, oud onderwijzeres van de gereformeerde school 
in Thesinge. Ik werd door de aardige mensen van de receptie van 
verzorgingshuis ‘De Ebbingepoort’ in Groningen verwezen naar 
de tweede etage. Mevrouw Stulp stelde voor dat ik de vragen zou 
stellen en zij die dan zou beantwoorden.

Hoe was het als (jonge) onder-
wijzeres in Thesinge te werken?
‘Op 1 januari 1931 deed ik, als 
19-jarige, mijn intrede. Mijn va-
der was in Kielwindeweer hoofd 
van de school, dus ik wist er iets 
van. De eerste schooldag herin-
ner ik mij nog goed. Ik was gek 
op kinderen, dus het was direct 
raak. Aan een kind in de klas 
werd gevraagd: ‘Wie heb je het 
liefst, je eigen moeder of de juf-
frouw?’ Het antwoord was: ‘de juf-
frouw.’ Ik moest beloven me ook ‘s 
zondags nuttig te maken. Dat heb 
ik gedaan door een meisjesclub 
‘Klimop’ op te richten. Ook gaf ik, 
als enige juf op school, naschool-
tijd de meisjes naailes.
Bij mijn eerste baan ontving ik 
78 gulden per maand en ik had 
een best kosthuis voor 45 gulden 
per maand bij Jan Koster en zijn 
vrouw. Die hadden een winkeltje. 
Jan Koster was een aparte man; 
tegenwoordig zouden we zeggen 
dat hij schizofreen was. Ze woon-
den tegenover kapper Roose, het 
huis waar later Sybolt en Jetta 
Ridder en nu de familie van der 
Belt woont.
Ik had 1 à 2 weken vakantie en 
met de kerst een paar dagen vrij, 
als die niet op zondag vielen. Ik 
was onderwijzeres op een gere-
formeerde school. Als ik naar huis 

of van huis ging, liep ik meestal 
via het schoolplein van de open-
bare school, wat niet op prijs werd 
gesteld. Dan werd ik uitgeschol-
den. Maar meester Van der Molen 
deed vaak een goed woordje voor 
me.
Andersom was het natuurlijk ook 
zo; de gereformeerde school-
jeugd schold de ‘openbaren’ ook 
uit. Dit is nu gelukkig allemaal ver-
anderd.’ 

U heeft na een aantal jaren 
Thesinge verlaten?
Als gevolg van de crisis werd me 
in 1934 medegedeeld dat ik weg-
bezuinigd zou worden. Dat bete-
kende solliciteren! Ik vond het vre-
selijk om Thesinge te verlaten. Ik 
kon gaan werken in Onstwedde, 
maar daarvoor heb ik bedankt. 
Twee jaar later zou ik naar Oude 
Pekela gaan, maar ook dat ging 
niet door; meester Brandsma was 
ziek geworden en ik mocht in The-
singe blijven. Meester Brandsma 
werd vervangen door meester 
Stulp. 
Meester Stulp en ik werden 
smoorverliefd en wilden graag 
trouwen. Er was echter een pro-
bleem. In Thesinge was geen huis 
en ongehuwd samenwonen kon 
natuurlijk niet. Toen er een huis 
en een baan vrij kwam in Sexbie-

rum in Friesland zijn we daar heen 
verhuisd. Onze kinderen zijn daar 
geboren.
Vervolgens zijn we naar Noordwijk 
aan Zee verhuisd. Maar mijn man 
was een echte Fries en verlangde 
terug naar Friesland. We verhuis-
den naar Balk. Daar is mijn man 
overleden en daar was ik vreselijk 
verdrietig van.’

U bent later toch weer les
gaan geven in Thesinge?
‘Jazeker, in 1969. Vanwege het 
overlijden van mijn man hebben 
de kinderen er voor gezorgd dat 
we weer naar Groningen verhuis-
den, naar de Kapteynlaan. Alleen 
ben ik geen stadsmens. Op een 
gegeven moment reed ik door 
Thesinge. O ja, ik had op 47-ja-
rige leeftijd mijn rijbewijs gehaald. 
Daar kwam ik iemand tegen die, 
na enig vragen van mijn kant, zei 
dat ze een onderwijzeres nodig 
hadden. En zodoende stond ik 
als 58-jarige weer voor de klas in 
Thesinge.’

Heeft u tot slot nog een
leuke anekdote?
‘Ja, ja, over Jan van Mourik. Een 
jaar of zestien was hij. Hij was de 
zoon van de dominee en diens 
vrouw. Er was maar één mevrouw 
op het dorp, en dat was: juist ja. 
Ze woonden in de pastorie te-
genover de school. Na schooltijd 
kwam Jan wel eens binnen lopen. 
Dan kliederde hij mijn bord hele-
maal onder. Dat vond ik niet erg, 
als hij het ook maar weer schoon-
veegde. Op een keer kwam de do-
minee hem halen. De eerwaarde 
dacht dat zijn zoon met mij vrijde. 
Nou, dat was natuurlijk niet zo.’

Ik had nog uren met mevrouw 
Stulp – van der Velde door kun-
nen praten. Ik vind het fantastisch 
dat zij op 100-jarige leeftijd zo-
veel herinneringen kan ophalen. 
Ik bedank haar hartelijk voor het 
gesprek: ‘Het ga u goed.’

Jakob van der Woude

P.S. Weet iemand van de lezers van dit mooie blad of er nog kinderen van ds. Van Mourik in leven zijn?

Mevrouw M.G. Stulp – van der Velde. (foto: Truus Kimkes)

We gaan weer beginnen
Felicitas gaat dit jaar eens stevig van start. Op zondagmiddag 30 okto-
ber a.s. speelt het muziekgezelschap De Eendracht in de Kloosterkerk. 
Zo oud als De Eendracht is er niet één, althans, niet in Nederland en 
omstreken. Al sinds 1816 toetert het gezelschap er in Ezinge en wijde 
omgeving vrolijk op los. Het muziekgezelschap staat bekend om een 
breed scala van blaasmuziek, van populair tot jazz, van filmmuziek tot 
klassiek. Het programma voor deze middag zal de diversiteit van dit 
gezelschap zeker benadrukken. Laat dit muzikale feestje niet aan uw 
neus voorbijgaan. Het concert begint om 15.00 uur en de entree be-
draagt o 7,50.
Met de organisatie van december zijn we nog in de weer maar we heb-
ben goede hoop dat we u rond de kersttijd een passend programma 

kunnen aanbieden. Wel kunt u alvast woensdagavond 18 januari 2012 
in uw agenda noteren, dan voert Theater Te Water hun wintervoorstel-
ling op in het Trefpunt. In maart 2012 organiseren wij in nauwe samen-
werking met Ton Heuvelmans en pianist Henk de Muinck ‘Meezingen in 
Thesinge’. Natuurlijk krijgt u t.z.t. meer informatie over het programma 
van december en dat van het volgend jaar. 
Voor reserveringen kunt u mailen naar stichtingfelicitas@gmail.com of 
bellen naar Pluc Plaatsman 050 302 1927.
Wij hopen op een mooi cultureel seizoen.

Stichting Felicitas
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Van Olden van Doagen Raais 
tot Taisner Raais

In de vijftiger jaren werd de be-
jaardenreis op touw gezet door 
de zogeheten Dorpsraad. Die 
bestond uit enkele vroede (wijze) 
mannen onder anderen de heer 
Oosterdijk.
Er werd in ‘t dorp met een lijst ge-
lopen om geld op te halen voor de 
reis. Toentertijd ging de wijkver-
pleegster of de dokter mee en ook 
enkele dames als begeleiding. Te-
gen de tijd dat ze ‘s avonds weer 
terug kwamen stond de muziek-
vereniging Juliana ze op te wach-
ten op ‘Pikstroa’s Houk’. En ging 
het achter de muziek aan naar 
café Dijkema (nu Molenzicht), 
waar nog een gezellige avond 
volgde. Ze werden getrakteerd op 
koffie met koek. Mijn man Tonny 
kon heel goed accordeon spelen 
en gaf ook les aan kinderen uit ‘t 
dorp. Die leerlingen traden dan op 
voor de ‘oudjes’. Heel gezellig al-
lemaal.

Toen iedereen zelf een auto kreeg 
zakte de animo voor een bustocht 
en was het afgelopen met de reis-
jes. Later blies de bejaardensoos 
de tocht weer nieuw leven in. De 
Schutterstichting sponsorde de 
reisjes toen. Toen de deelname 
aan de soos afnam stopten ook 
de reisjes weer.
In 1992 wilden we vanuit Dorps-
belangen het nog eens proberen. 
Een goeie aanleiding hiertoe was 
dat dorpsgenoot Willem Oom-
kes, chauffeur op de stadsbus, 
één keer per jaar een bus tot zijn 
beschikking had voor een reisje, 

tegen een kleine vergoeding. Bus 
en chauffeur hadden we dus al, 
nu de mensen nog. Ik was toen 
secretaresse en heb alle zestig-
plussers gebeld om ze mee te 
krijgen. Dat lukte en zo kregen we 
de bus vol.

De reis hadden we zelf uitgezet 
met Jan Vegter als chauffeur. De 
reis ging naar Bourtange en Ter-
munterzijl ( zie foto). Toen we ‘s 
avonds weer in Thesinge terug-
kwamen wachtte ons een verras-
sing. Muziekvereniging Juliana 
stond ons op te wachten op ‘Pik-
stroa’s Houk’.
Vanaf die tijd lukt het ons altijd 
nog om een bus vol te krijgen, ook 
al worden de bussen steeds klei-
ner. De Schutterstichting stopte 
enkele jaren geleden met het ge-
ven van een bijdrage. Tegenwoor-
dig krijgen we een bedrag uit het 
potje van Dorpsbelangen. Laten 
we hopen dat we nog heel wat 
jaartjes met elkaar op stap kun-
nen gaan.

Roelie Dijkema

De geschiedenis van de Thesinger reis

De Taisner Raais van 1992 – u ziet vast wel bekenden…!
(foto: Dorpsbelangen)

Taisner Raais 2011
Op vrijdag 26 augustus vond de 
Taisner Raais weer plaats. We 
hadden een kleine bus van dertig 
personen en die was vol. Jakob 
van der Woude fungeerde als 
reisleider en deed dat weer zeer 
goed. We hadden ook een aar-
dige chauffeur, Dick geheten. Om 
kwart over negen vertrokken we.
De eerste stop was in Aduard, 
waar het kloostermuseum werd 
bezocht. In de tuin dronken we 
eerst koffie. Het was gelukkig 
droog. Een ‘monnik’ vertelde ons 
over de geschiedenis van het 
klooster. Hij deed dat erg leuk 
met veel grapjes. Toen we de 
weg over moesten steken naar de 

kerk, fungeerde hij als zebrapad. 
Hij stond midden op de weg in z’n 
witte pij met zwarte overgooier 
met de armen gespreid. Het leek 
inderdaad net een zebrapad.
Na bezichtiging van de kerk werd 
de bus weer opgezocht en ging  
het de ‘grens’ over naar Buiten-
post waar we de kruidentuin gin-
gen bekijken.
Eerst kregen we een lunch in de 
kantine. Hier werden we bediend 
door mensen met een beperking. 
Die deden dat prima. En toen 
gooide het weer roet in het eten. 
Het donderde en weerlichtte en 
de regen viel met bakken uit de 
hemel. We hebben de tuinen dus 
niet kunnen bekijken. Jammer, 
want velen hadden die nog nooit 
gezien. Gelukkig was er wel een 
winkeltje en een filmzaal. In de 
stromende regen werd de bus 
weer opgezocht en ging het naar 
Verhildersum in Leens. De tem-
peratuur in de bus zakte van 24 
naar 19 graden en het bleef maar 
regenen.

In Verhildersum kon je de borg be-
kijken en was er een tentoonstel-
ling van mooie jurken uit vroeger 
tijden. Een mevrouw leidde ons 
rond en vertelde er heel boeiend 
over. De museumboerderij was 
ook te bekijken. Dat was vooral 
iets voor de mannen.
Nadat we op het terras van een 
drankje hadden genoten, werd 
om tien over vijf weer vertrokken 
en ging het naar Eenrum, waar in 
hotel Gemeentehuis een heerlijk 
diner werd geserveerd. Vooral als 
je alleenstaand bent is dit al een 
feest. Thuis zit je in je eentje te 
‘proemen’ en ben je gauw klaar. 
Daarna werd weer in de bus ge- 

stapt en ging het huiswaarts. On-
danks de regen was het toch een 
mooie en gezellige dag waar je 
weer een jaar op kunt teren.

Roelie Dijkema

Kloostermuseum St. Bernardushof - uitleg over klooster Aduard 
door de eeuwen heen (foto: Janna Hofstede)

 Bibliobusroute
  met ingang van 1 oktober 2011

  Garmerwolde (ma)
  OBS: 08.30 - 09.00 uur

  Thesinge (ma)
  CBS: 09.05 - 10.30 uur



5

13
15

A



6

Simon, bedankt!
Iedereen was het erover eens: al 
die jaren dat Simon aan het roer 
heeft gestaan, zijn we ontzettend 
verwend! Van planning, verzor-
ging tot schoonmaak: alles was 
altijd pico bello voor elkaar. Dag 
en nacht stond Simon voor het 
dorpshuis klaar; hij was overal via 
het mobieltje bereikbaar. Nu zul-
len we het zelf moeten doen; dat 
wordt wel even wennen …

Ook burgemeester André van de 
Nadort kan erover meepraten: ‘De 
bijeenkomsten van de gemeente 
waren altijd prima verzorgd. En, 
naar ik heb gehoord, ben je een 
dorpsman in hart en nieren. Be-
halve vierentwintig jaar beheerder 
van het dorpshuis was je ook de 
eerste rijdende kapper, acht jaar 
voorzitter van voetbalvereniging 
GEO, achttien jaar voorzitter van 

Simon wordt geridderd door burgemeester André van de Nadort 
(foto: Jessica Steur)

de Vereniging Dorpsbelangen 
Garmerwolde en ook nog enkele 
jaren voorzitter van de plaatse-
lijke visvereniging. Bovendien heb 
je ook nog tien jaar voor je vrouw 
gezorgd; je was al mantelzorger 
toen het woord nog niet eens was 
uitgevonden! Al met al voldoende 
reden om je eens in het zonnetje 
te zetten!’ 
En tot grote verrassing van Simon 
spreekt de burgemeester aan het 
einde van zijn betoog de magi-
sche woorden: ‘Het heeft Hare 
Majesteit behaagd u te benoemen 
tot Lid in de Orde van Oranje Nas-
sau!’

Een welverdiende onderschei-
ding; we gunnen het Simon van 
harte!

Hillie Ramaker-Tepper

In verband met zijn afscheid als beheerder van dorpshuis 
De Leeuw in Garmerwolde werd Simon Veninga op vrijdag 
2 september een receptie aangeboden. 
Er kwamen heel wat mensen op af, de zaal zat bomvol!

De Verzoamelstee
‘Verzoamelstee’ is een uniek driejarig project dat van start is 
gegaan in drie Groningse dorpen: Adorp, Onderdendam en  
Thesinge. Het is bedoeld om de mogelijkheden die er voor ou-
deren zijn om in hun eigen dorp te blijven wonen, te versterken 
en uit te breiden, ook door gebruik te maken van computers. Uw 
dorpshuis krijgt hierin een belangrijke rol.

Op maat
De Verzoamelstee wordt voor elk 
dorp op maat gemaakt zodat het 
eindresultaat aansluit bij wat er in 
het dorp al is en waar in het dorp 
behoefte aan is. Hoe de Verzo-
amelstee er precies uit komt te 
zien bepaalt u zelf, samen met 
de rest van het dorp, door mee te 
doen met het onderzoek van de 
Verzoamelstee. 

Hoge respons vragenlijst
In juni is een vragenlijst bezorgd 
bij iedereen van 65 jaar en ou-

der in Adorp, Onderdendam en 
Thesinge. Mede dankzij de inzet 
van vrijwilligers uit de dorpen en 
omgeving hebben heel veel men-
sen de vragenlijst ingevuld en 
opgestuurd: van elke tien mensen 
hebben we van maar liefst zes 
de vragenlijst terug gekregen! 
Dit is in vergelijking met andere 
onderzoeken erg veel. Het onder-
zoeksteam is bijzonder blij met dit 
resultaat en wil alle mensen die 
de vragenlijst hebben ingevuld en 
alle vrijwilligers die de vragenlijs-
ten hebben rondgebracht hartelijk 

bedanken voor hun inzet en be-
trokkenheid!

Wat betekent het om in Thesinge 
te wonen?
Naast de vragenlijst gebeurt er 
meer. Zo worden er ook interviews 
afgenomen. Dat gebeurt opnieuw 
samen met vrijwilligers uit de dor-
pen. In Thesinge zijn dit onder 
andere Janna Hofstede, Anne-
lies Hofstede en Yvonne van der 
Weert. Tijdens de interviews vra-
gen de vrijwilligers mensen uit het 
dorp hoe zij het wonen en leven in 
het dorp ervaren en welk beeld zij 
hebben van hun toekomst in het 
dorp. Daarnaast wordt gevraagd 
hoe zij (en anderen uit het dorp, 
kennissen, vrienden, etc.) het vin-
den om oud(er) te worden in het 
dorp. Met de verhalen uit de inter-

views willen wij een beeld krijgen 
van hoe het is om in Thesinge te 
wonen. 

De informatie uit de interviews 
wordt gebruikt om samen met 
u als bewoner, het dorpshuis en 
Dorpsbelangen te bepalen hoe 
de Verzoamelstee het beste vorm 
kan krijgen in uw dorp. Resultaten 
worden volledig anoniem gepre-
senteerd tijdens een informatie-
avond die rond oktober zal plaats 
vinden. T.z.t. wordt u hiervoor van 
harte uitgenodigd.

Vereniging van Groninger 
Gemeenten

Rommelmarkt vv GEO
Sla je slag!

Vrijdag 7 oktober verandert de gymzaal van Garmerwolde in een 
koopjesparadijs. Dan vindt de jaarlijkse rommelmarkt van GEO 
plaats, met curiosa, een groot aanbod aan tweedehands artikelen, 
boeken, speelgoed en nog veel meer. Natuurlijk zijn er ook weer tal 
van mooie prijzen te winnen.
Hebt u nog bruikbare spulletjes in goede staat voor de rommelmarkt 
(geen witgoed, meubilair of tv’s)? Of relatiegeschenken of prijsjes 
voor het Altijd-Prijs spel? Neem dan contact op met Jantje Ypey 

(050) - 302 1714. De spullen worden dan bij u opgehaald. U mag 
ook zelf uw spullen afleveren: dat kan in het clubhuis van GEO, op 
woensdagavond 5 en donderdagavond 6 oktober. 

Wees er snel bij op 7 oktober. Om 18.30 uur gaan de deuren open!

Anne Benneker
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Pedicure en
voetreflexmassage

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

Astrid de Leeuw 
Thesinge, (050) 314 7052
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Fawaka, no spang!
(Moi, kalm aan)

Aankomst
Eerst kreeg je al een klap van 
de hitte. Veel te warm gekleed 
natuurlijk. Maar ja, 5 graden in 
Nederland en 30 + in Suriname, 
het blijkt te wennen. En de eerste 
ervaring met no spang kwam al op 
het vliegveld. Na eerst het vlieg-
tuig uitgestapt te zijn moesten we 
vervolgens over de landingsbaan 
lopen naar de douane. Nou hier 
zat geen gang achter. Maar ja, no 
spang! Na een uur of twee ston-
den we dan eindelijk buiten, op 
naar de taxi. Wil je instappen... zit 
je achter het stuur! O ja, ze rijden 
links. Dus naar de andere kant 
gegaan.
Het is ongeveer nog 50 km naar 
Paramaribo, over de ‘highway’. 
Dat we over deze 50 km bijna twee 
uur zouden doen wisten we ook 
niet, no spang! En waarom ze het 
een highway noemen is mij een 
raadsel. Vol met gaten en kuilen, 
heel veel mensen langs de kant 
en op de weg, die dan van dorp 
naar dorp lopen of fietsen met een 
grote wasmand op hun hoofd. Net 
als op de ansichtkaarten. En wat 
ook opviel was de enorme hoe-
veelheid zwerfhonden. Maar die 
waren dan wel weer goed opge-
voed want als je toeterde gingen 
ze netjes aan de kant. Al met al 
een hoop indrukken op de eerste 

Klaas heeft een waterkip (kaaiman) gevangen in het moeras bij Matapica 
(foto: Klaas Kol)

Nou daar ging die dan, op een koude vrijdagmorgen in januari, naar Schiphol om op het 
vliegtuig naar Suriname te gaan. Het begin van ons avontuur. Ik ging er samen met een 
klasgenoot (Chiel) voor een half jaar naar toe. We gingen stage lopen voor MNO Vervat. 
Dit Nederlandse bedrijf bouwt in Suriname dijken en wegen. En dit bleek bij aankomst ook 
wel nodig…

dag. En er zouden nog veel meer 
komen. 

Werk
Het werk dat we daar zouden 
gaan doen was het onderhouden 
en repareren van auto’s en machi-
nes die door het bedrijf gebruikt 
werden. Ook hebben we leiding 
gegeven aan Surinamers en een 
magazijn ingericht. 
Vooral het leiding geven en het 
regelen van bijvoorbeeld onder-
delen ging daar niet al te soepel of 
snel. Om een simpel boutje te krij-
gen moest je al naar een speciaal-
zaak toe die alleen maar bouten 
verkocht. Je kon bij de plaatselijke 
Chinees ook wel wat halen, maar 
dan kon je nog beter een houten 
stokje gebruiken om de boel bij el-
kaar te houden. De spullen die ze 
daar verkochten waren van zulke 
slechte kwaliteit dat het al stuk 
was als je er naar keek.
Maar het aansturen van de Suri-
namers was op zich wel een leuke 
hobby. Als ze met iets bezig zijn 
buiten de werkplaats en het begint 
te regenen dan gaan ze gerust in 
de werkplaats staan te wachten 
tot de regen over is. Dat is niet 
erg maar als de werkplaats een 
grote bende is kun je die in de 
tussentijd wel gaan op ruimen is 
mijn gedachte. Nou zo werkt het 

daar niet helemaal. Want ze zijn 
op dat moment bezig met die ma-
chine en om dan ondertussen iets 
anders te gaan doen kan absoluut 
niet! Het was best moeilijk om dit 
te veranderen, maar ook wel weer 
leuk.

Trips
Naast werken hebben we ook 
een hoop tripjes gemaakt naar 
het binnenland van Suriname. 
Suriname bestaat voor ongeveer 
97% uit oerwoud en dat is dan niet 
een bosje als in Ten Boer. Bomen 
van 60 meter hoog en enorm veel 
groen. Heel indrukwekkend om 
te zien. Het bordje ‘niet buiten de 
paden treden’ is daar niet nodig. 
Meestal was het zo dichtbegroeid 
dat het niet eens kon. En probeer 
je het wel dan kan het letterlijk je 
dood worden. Niet alleen door de 
slangen, luipaarden en andere 
gevaarlijke dieren, maar simpel-
weg omdat je nooit weer thuis 
komt als je daar de weg kwijt bent.
Daar midden in het bos wonen de 
Boscreolen. Dat zijn mensen van 
wie hun voorouders gevlucht zijn 
van de slavernij en in het bos hun 
eigen dorp (stam) hebben opge-
richt. Wij zijn ook op trip geweest 
naar zo’n dorp. We zijn hier met 
het vliegtuig heengegaan. Dan 
pas zie je hoe groot het oerwoud 

eigenlijk is. Waar je ook keek: al-
leen maar bomen. Eenmaal in het 
dorp kijken de mensen je allemaal 
een beetje vreemd aan. En de 
kinderen komen direct op je af. Ze 
wrijven over je arm om te kijken 
of je geverfd bent, en een digitale 
camera vinden ze geweldig. Al-
leen: een foto maken lag nog al 
gevoelig. De creolen geloven in 
het spirituele. Als je een foto van 
ze maakt geloven ze dat er een 
stukje van hun ziel gevangen zit in 
die foto. We zijn bij verschillende 
stammen geweest en elke stam 
heeft weer zijn eigen geloof. Van 
sommigen mocht je dus wel foto’s 
maken (wel eerst vragen) en van 
anderen niet. Het was heel mooi 
om te zien hoe die mensen leven. 
Ze hebben niks en wat ze hebben 
komt uit de natuur. Er waren ook 
wel modernere stammen. Zie je 
ineens een hoofdman van een 
stam met een Blackberry lopen en 
een bamboe hengel!
De terugreis van deze trip hebben 
we in een boot gedaan. Een kor-
jaal. Dit is een uitgeholde boom-
stam met verhoogde zijkanten. 
Deze boten worden al eeuwen-
lang gebruikt voor het vervoer van 
mensen en goederen. Vroeger 
ging dit met peddels maar tegen-
woordig hebben ze allemaal een 
buitenboordmotor. En wel zulke 
grote motoren dat je niet snapt dat 
alles heel blijft. Je vliegt dan met 
70 km/h in een holle boomstam 
over het water. Heel gaaf!
We hebben ook eigen tripjes ge-
maakt. Met een terreinauto de 
Brownsberg op was zo’n trip.
De rit erheen was al geweldig. 
Onderweg zijn we een kreekje 
(dit is een smal ondiep beekje) 
tegengekomen dat, door de vele 
regenval, drie meter hoger stond 
dan normaal. Met als gevolg dat 
er ongeveer 1.20 meter snelstro-
mend water over de weg liep. 
Na hier doorheen gereden te zijn 
begon de tocht de berg op. Deze 
weg was zeer slecht (ook door 
de regen), maar de ervaring was 
geweldig. Je rijdt dwars door de 
jungle een berg op. Het idee van 
Steve Irwin die om de 10 meter 
een ander dier ziet lopen was er 
niet. Totaal niet. Of je nou door de 
jungle loopt, rijd of kruipt, geen 
beest te zien. Maar wel te horen. 
Vooral de brulapen. Dit zijn apen 
van ongeveer 80 cm groot, maar 

Miranda Schuppert, Klaas Kol en Madelon Otten in Groningen ten oosten van Paramaribo (foto: Klaas Kol)                                         
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Thes(w)inge
Zaterdagavond 8 oktober is het weer zo ver.
LET’S DANCE AGAIN!!! Na een succesvol optreden van 
‘The Brothel Brothers and the Maradonas’ in 2010 gaan nu 
‘Kid Harpin and the Rollers’ Thesinge en verre omstreken 
een swingende avond bezorgen. 
Aanvang: 21:30 uur, de zaal is open vanaf 20.30 uur.

Kid Harpin & The Rollers speelt een afwisselende mix waarin di-
verse bluesstromingen zijn terug te vinden. Van swingende West-
coastblues tot aloude Deltablues, van stampende Chicagoblues-
shuffles tot ruige Texasblues. Eigen nummers en arrangementen 
nemen een belangrijke plaats in.
Bovenal wil Kid Harpin & The Rollers plezier hebben en uitstralen. 
Plezier in het spelen van de blues, de prachtige muziek die nooit 
verloren mag gaan! 
Meer info op www.kidharpin.nl.
Kaarten voorverkoop o 5,00 bij La Bloem, G.N. Schutterlaan 35
of reserveren via geerlevanderveen@gmail.com. 
Kaarten aan de zaal o 6,00.

Tot dan!! Groetjes,
Harry, Joan, Deidre, Thomas, Willeke en Geerle

Klaas heeft een waterkip (kaaiman) gevangen in het moeras bij Matapica 
(foto: Klaas Kol)

biertje bestellen in een discotheek 
duurde ook drie min, twee biertjes 
zes min enzovoort. Maar feesten 
kunnen ze daar wel. Dat was dan 
vaak een religieus feest. Iedereen 
was verkleed om de kwade gees-
ten te verjagen en dit ging vaak 
door tot in de late uurtjes.

Een half jaar Suriname was een 
geweldige ervaring die ik niet 
had willen missen. Maar ik ben 
blij weer terug te zijn in het oude 
vertrouwde Thesinge met – heel 
belangrijk – het uitzicht!
Het is daar al boom wat je ziet. 
Verder dan tien meter zicht had je 
buiten de stad niet. Dan is Neder-
land toch wel erg plat, maar min-
stens zo mooi.

Biggi brassa,

Klaas Kol

een herrie dat ze maken. Ze zijn 
tot tien kilometer ver te horen! 

Paramaribo
Maar in Paramaribo zelf was ook 
wel het een en ander te beleven. 
Hier wonen ongeveer 250.000 
Surinamers en de andere 200.000 
zijn verspreid over de rest van het 
land. Het was dus enorm druk 
daar. En met de no spang men-
taliteit gaat alles daar dus drie 
keer langzamer dan in de binnen-
stad van Amsterdam. Als er bij de 
centrale markt een auto uitgepakt 
moet worden wordt deze midden 
op de weg stilgezet en uitgepakt. 
Met als gevolg dat de andere au-
to’s even moeten wachten totdat 
die meneer klaar is. En ze kunnen 
zich daar ook totaal niet druk over 
maken. Het Surinaamse kwar-
tiertje was ook standaard. Geen 
Surinamer die van tijd weet. Een 

Bijna alle ballonnen van de Groninger Ballonfiesta kwamen recht over 
Thesinge (foto: Arjan Kol)

Ballonnen over Thesinge
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Op 15 september ging de toren van de gereformeerde kerk (1876) in Thesinge eraf (foto: Myla Uitham)

85 jaar 
belangen-
behartiging 
voor 
ouderen!
Op donderdag 6 oktober viert de 
ANBO-afdeling Gemeente Ten 
Boer haar 85-jarig bestaan mid-
dels een gezellige middag in het 
Buurhoes aan de Gaykingastraat 
in Ten Boer. Met medewerking 
van Kees de Jonge uit Groningen 
alias de zingende buschauffeur. 
Hij brengt gezellige meezingers 
van vroeger en nu, evergreens 
en populair; ook een verzoeknum-
mer behoort tot de mogelijkheden. 
Aanvang 14.00 uur (zaal open om 
13.30 uur). De toegang is gratis. 
Ook niet-leden zijn van harte wel-
kom om dit heuglijke feit met ons 
te vieren.

85 Jaar geleden, in 1926, werden 
in de dorpen Thesinge en Gar-
merwolde plaatselijke afdelingen 
van de Bond voor Staatspensi-
onering opgericht. Deze Bond 
streefde naar zelfstandigheid van 
ouderen, naar een onbezorgde 
oude dag. Onafhankelijk van kin-
deren, werkgevers, armenzorg en 
sociale diensten. Met een pensi-
oen voor iedere Nederlander, ver-
zorgd door de staat.

In 1981 werd in Ten Boer een af-
deling opgericht van de A.N.B.O., 
de Algemene Nederlandse Bond 
voor Ouderen. Na een fusie met 
de Bond voor Staatspensionering 
ontstond de afdeling Gemeente 
Ten Boer. In september 2009 
traden ook de leden van de voor-
malige ANBO-afdeling Wirdum- 
Loppersum toe. Ouderen moe-
ten zich organiseren, willen ze 
gehoord worden bij belangrijke 
beslissingen!

Hillie Ramaker-Tepper

Erfstuk Thesinge binnenkort in
openluchtmuseum Warffum.
Ik las in het Nieuwsblad van het 
Noorden een stukje over het mo-
lentje David en ben op onderzoek 
gegaan.
Het molentje is in 1890 gebouwd 
door Klaas Kremer uit Thesinge. 
Het is een heel bijzonder molen-
tje. Het is maar twee en een halve 
meter hoog en daarmee het klein-
ste nog bestaande houtzaagmo-
lentje in Nederland. Groot gaf het 
de naam David om het verschil 
aan te tonen met zijn grote broer 
Goliath, die in de Eemspolder 
staat. 
Het is een van de eerste molens 

met klepjes op de wieken, die 
gaan vanzelf open als het harder 
gaat waaien; een zogenaamde 
zelfzwichter. Het molentje is veer-
tig jaar gebruikt door molenmaker 
Jan Bolhuis, de opa van mijn man 
Tonny. Bolhuis gebruikte de molen 
als zaagmolen. De familie Bolhuis 
woonde waar nu de edelsmid 
Thomas Meusel woont.
Het molentje stond waar nu 
de Bakkerstraat is, vlak achter 
café Molenzicht. In 1932 kocht  
Cornelis Jansen het molentje van 
Bolhuis. De reden hiervan was, 
denk ik, dat de familie Bolhuis 

naar de Schutterlaan verhuisde, 
naar het huis waar ik nu woon.
Jansen verkocht het in 1934 weer 
aan Kremer en na vele omzwer-
vingen belandde het bij Groot in 
Winsum. Deze wilde het molentje 
opknappen, maar daar is tot nu 
toe niet veel van gekomen. Er 
wordt nu gehoopt op een geld-
prijs van de bankgiroloterij. Het 
staat nu tijdelijk in Warffum. Als 
het gerestaureerd is, zal het in het 
openluchtmuseum ‘Het Hogeland’ 
in Warffum te zien zijn. 

Roelie Dijkema
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Dijkpark Garmerwolde:
recreatie of industrie?

Voor alle duidelijkheid geef ik de definitie die de gemeente Ten Boer 
gebruikt: Het Dijkpark omvat de versterking van de kade langs het 
Eemskanaal gecombineerd met de landschappelijke ontwikkeling en 
de verdere recreatieve versterking van het omliggende gebied tussen 
het Eemskanaal en het Damsterdiep met vergezichten en een paden-
structuur. Vrij vertaald: de dijk wordt verstevigd, de zuivering wordt 
landschappelijk ingepakt en er komen recreatieve voorzieningen, waar-
onder een fietspad over de dijk van Garmerwolde naar Woltersum.
Uiteraard willen we in Garmerwolde geen natte voeten en zijn we dus 
voor de noodzakelijke versteviging van de dijk. Maar ook als er geen 
Dijkpark komt zal waterschap Noorderzijlvest de dijk verstevigen, dat 
is namelijk de plicht van het waterschap. Sterker nog: ook zonder de 
aanleg van het Dijkpark zal Noorderzijlvest de rioolwaterzuivering (rwzi) 
in het landschap inpassen. Die belofte heeft het bestuur van het water-
schap recent aan de gemeenteraad van Ten Boer gedaan. Wat houdt 
de definitie dan nog in? We houden alleen de recreatieve versterking 
over. Het gaat om voorzieningen die al genoemd werden in de Damster-
diepvisie, maar die tot nu toe onbetaalbaar waren. Geven waterschap 
en provincie ons die nu zomaar cadeau?

Nee, natuurlijk niet! Het geld voor recreatieve voorzieningen moet er-
gens vandaan komen. Zoals het er nu uitziet komt er bij de zuivering 
een baggerdepot van 20 à 30 hectare. De ongeveer 450.000 ton bagger 
die provincie en waterschap kwijt moeten, zal gedurende 8 jaar bij Gar-
merwolde gestort worden. Let wel: Ten Boer heeft zelf niet meer dan 
10.000 ton bagger in te brengen dus de rest van de bagger komt van 
elders. De droge bagger wordt uiteindelijk in de dijk verwerkt. Dat bete-
kent dat de dijk van Garmerwolde tot Woltersum 16 meter breder wordt 
en dat de kwelsloot verlegd moet worden. De dijk zou ook verstevigd 
kunnen worden door de beschoeiing aan de waterkant aan te passen. 
Voor die optie is niet gekozen omdat in dat geval het probleem van pro-
vincie en waterschap ‘waar laten we onze bagger’ niet opgelost wordt.

Misschien heeft u wel al eens iets gelezen of gehoord over het 
Dijkpark. Het kan ook zijn dat het voor u nog een vaag begrip is. 
De provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest zijn de 
initiatiefnemers van het Dijkpark. Samen met de gemeente Ten 
Boer wordt nu gewerkt aan een ruimtelijk ontwikkelingsplan dat 
uiteindelijk een bestemmingsplan zal worden. Goed nieuws?

Wat heel nadrukkelijk buiten de definitie van het Dijkpark gehouden 
wordt zijn ‘mogelijke overige ontwikkelingen’ in dit gebied. Ze worden 
wel vermeld in de gemeentelijke nota. Het gaat om drie zaken die 
enorme gevolgen zullen hebben als ze doorgaan. Er moet bijvoorbeeld 
rekening mee gehouden worden dat de N360 in dit gebied wordt aan-
gelegd. Naast de al geplande forse uitbreiding van de rwzi in 2012 moet 
het ook mogelijk gemaakt worden dat de rwzi daarna nog verder kan 
uitbreiden. Bovendien is het mogelijk dat er een grote co-vergistingsin-
stallatie bij de rwzi gebouwd zal worden. 
Dat betekent dat er - in het slechtste geval - straks drie risicovolle in-
stallaties, namelijk de zuivering, de slibverwerker en de co-vergister 
bij elkaar zullen staan. Allemaal verspreiden ze geuren. Bovendien zal 
het vrachtverkeer - blijvend - fors toenemen door de aanvoer naar de 
co-vergister. Ook het baggerdepot zal de komende acht jaar het vracht-
verkeer laten stijgen. Vragen hierover willen provincie en waterschap 
tot nu toe niet beantwoorden. 

Om de genoemde ontwikkelingen mogelijk te maken zal het ruimtelijk 
ontwikkelingsplan dat de gemeente Ten Boer, het waterschap Noorder-
zijlvest en de provincie Groningen nu opstellen uiteindelijk leiden tot 
een bestemmingsplan waarin een groot stuk grond bij Garmerwolde 
een industriële bestemming krijgt in plaats van de agrarische bestem-
ming die de grond nu heeft. Dat plaatst de term landschappelijke ont-
wikkeling uit de definitie van het Dijkpark in een heel ander licht. Recre-
atieve voorzieningen in een industrieel gebied, dat bijt elkaar natuurlijk. 
Bovendien zal het genoemde fietspad pas over tien jaar aangelegd 
kunnen worden.
Provincie en waterschap zouden naar aanleiding van ruim dertig jaar 
rwzi Garmerwolde en/of naar aanleiding van de aanstaande uitbreiding 
van de rwzi per direct iets voor het dorp Garmerwolde kunnen doen: 
denk aan de aanleg van een speelplek voor de oudere jeugd aan de 
Oude Rijksweg en aan het verbeteren van de velden van de plaatselijke 
voetbalvereniging GEO.

Ik raad iedereen aan om de ontwikkelingen aangaande het Dijkpark 
goed te volgen.

Rita Pestman (raadslid, op persoonlijke titel)

Afvallen door lekker te eten?
Al enkele jaren geeft Dream Line 
(een van de adverteerders in 
onze krant) cursussen. Op deze 
cursussen wordt u geleerd wat 
gezond eten is. U krijgt voor elke 
week een smakelijk en gevarieerd 
menu mee naar huis.
In Ten Boer is er al een aantal 
jaren een cursusgroep. Op het 
cursusuur, op de woensdagavond 
van 18.45 uur tot 19.45 uur in het 
Buurhoes, wordt u gewogen en 
delen we de ervaringen van de 
afgelopen week. Vindt u het eten 
van een stukje taart in het week-
end, of een glaasje wijn iets wat u 
niet kunt missen? Dat is heel goed 

mogelijk door het ontwikkelen van 
een ander eetgedrag. Wilt u we-
ten hoe, kom dan langs op een 
cursusavond of neem vrijblijvend 
contact op met de cursusleidster 
Anet Klaassen, tel. 0595 552 599 
of stuur een e-mail naar dream-
line.noordgroningen@gmail.com.
In de maand oktober is de inschrij-
ving GRATIS (normaal o 10,00)!
U kunt ook kijken op de website: 
www.dreamline.nl en in de adver-
tentie elders in deze krant. 

Anet Klaassen
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De ijzers kunnen weer uit het vet, als het tenminste acht nachten  
minimaal 5oC vriest, het ijs zal dan acht centimeter dik zijn. Ge-
noeg voor een mooi tochtje op natuurijs.
Gelukkig is het nog lang niet zo ver, brr! Maar het hart van de lief-
hebbers gaat op 1 oktober wel sneller kloppen, Kardinge is dan 
weer open: za. 1 okt. 2011 t/m zo. 18 maart 2012. Met Presto kan 
er vrijdags van 17.00-18.15 uur geschaatst worden. 
Info bij: J. Hartog
(e-mail: jacobhartog@gmail.com, tel. 050 541 9734) of
bij een van de bestuursleden. 

Zie ook: www.kardinge.nl/schaatsen/trimschaatsen.

Meziek mit bus

Ook dit jaar hebben we weer drie 
fantastische bands weten te con-
tracteren.

Café Moeke Vaatstra in Zuid-
wolde
Hier treden Denvis & The Real 
Deal op. De band bestaat uit Den-
vis Grotenhuis (zang, gitaar) en 
The Real Deal op overige instru-
menten.
Zanger, gitarist en tekstschrijver 
Denvis, ook bekend als Denvis 
Wankalot, is het pseudoniem van 
Dennis Grotenhuis (1972). Hij 
zingt bij de Eindhovense rock-
band The Spades maar geeft ook 
solo-optredens. Momenteel treedt 
hij op met z’n nieuwe begelei-
dingsband, The Real Deal.

Dorpshuis Ruischerbrug
Hier speelt JB’s BluesCrew die 
bestaat uit John Brouwer, vocals 
en mondharmonica, Eric ‘Half-
note’ Davidse op gitaar, ‘Pluckin’ 
Hen Schreurs op de bas en Frans 

Op zondagmiddag 30 okto-
ber aanstaande organiseren 
de Culturele Commissies van  
Ruischerbrug, Zuidwolde 
en Thesinge voor de negen-
de maal het muziekfestival  
‘Meziek mit bus’. De combina-
tie van blues- en rootsmuziek 
en het bijzondere vervoer met 
bussen uit een grijs verleden 
tussen de drie podia maakt 
‘Meziek mit bus’ tot een uniek 
evenement.

‘Rhythm’ Clerx op drums.
De viermansformatie JB’s Blues-
Crew heeft met hun recht-voor-
z’n-raap blues sound de laatste 
jaren in het live-circuit een goede 
naam opgebouwd en trakteert het 
bluespubliek in kroegen en op fes-
tivals op sets vol pittige en swin-
gende traditionals en eigen werk.

Café Molenzicht in Thesinge
Hier spelen Ad Vanderveen 
(zang & gitaar) en Kersten de 
Ligny (zang).
Ad Vanderveen is een gerenom-
meerd singer/songwriter in het 
genre dat we tegenwoordig ‘Ame-
ricana’ noemen: een mix van folk, 
rock en country: Amerikaanse 
rootsmuziek. De geboren Hilver-
summer met Canadese roots is 
een echte musicians musician - 
z’n collega’s lopen met hem weg. 
Hij speelt soms akoestisch zoals 
de nummers die hij solo of met z’n 
partner Kersten de Ligny brengt, 
soms ruig elektrisch met z’n band 
The O’Neils - geïnspireerd op het 
luidere werk van Neil Young.

Wij verwachten dat u weer een 
onvergetelijke middag zult heb-
ben. Meer informatie over de 
kaartverkoop staat op onze web-
site: www.meziekmitbus.nl.

Jan Boon

Schaatsen op Kardinge met Presto

Op 15 september vierde 
CBS De Til in Thesinge haar 
jaarlijkse zomerfeest, dit 
jaar extra speciaal vanwege 
de vernieuwing van het in-
terieur. Appie Ridder werd 
bedankt voor zijn inzet, ook 
werd er heerlijk gedronken, 
gegeten, gekletst en werden 
er oudhollandse spelletjes 
gespeeld.

Joyce Mollema overhandigt Appie Ridder een bos bloemen en een 
gouden gereedschapskist omdat Appie als vrijwilliger heel veel tijd en 
energie heeft gestoken in het vernieuwen van het interieur 
(foto: Myla Uitham)

Joris van Galen bekijkt de sjoel- 
vaardigheid van Casper Oudman 
(foto onder: Myla Uitham)

Tekening: Tineke Meirink



15

Abt Emo op bezoek in Garmerwold

Precies 800 jaar geleden, in 1211, begon Abt Emo aan een voet-
reis naar Rome om bij de paus toestemming te vragen voor het 
stichten van een klooster in Wierum. Hij werd in dat voornemen 
gedwarsboomd door de bisschop van Münster, die zo’n klooster 
maar onzin vond. Maar Emo liet zich niet afschepen.

U ziet ze zo af en toe lopen. Niet de Pieterpad-, maar de Jacobspadgan-
gers. Op deze zonnige namiddag streken twee deelneemsters naast me 
neer. Het was waterpauze. Uit hun rugzakken kwam een koel(?) helder 
flesje water. Vanaf Uithuizen waren ze deze kant opgelopen. Nog even 
flink doorstappen en dan waren ze weer bij de trein. En die bracht hen, 
zo te horen, naar Holland. Aangezien ik nieuwsgierig aangelegd ben, 
vroeg ik: ‘U komt uit Zuid-Holland?’ Ja, dat klopte, om precies te zijn uit 
de Alblasserwaard en om nog preciezer te zijn, uit Bleskensgraaf. Maar 
daar had ik, vermoedden ze, nog nooit van gehoord. ‘Jawel’, wierp ik 
tegen, ‘dat ligt in de buurt van Hoornaar, Hoogblokland en Noordeloos. 
En waardoor waren deze dorpen bekend?’ Nee, ze moesten het ant-
woord schuldig blijven. Het was de gemeente, waar verzetsman Maar-
ten Schakel (ARP) burgemeester was geweest. Ondertussen wees ik 
de dames op ‘onze’ verzetsman. Hij kwam uit een andere streek. Toen 
hij met pensioen ging, kwam hij weer op zijn geboortegrond te wonen. 
De gemeente waar ze woonden heet nu Graafstroom. ‘En’, zeiden ze, 
‘we hebben een CDA-burgemeester, die geboren is in een Gronings 
dorp.’ Het begon op een quiz te lijken. ‘En weet u misschien welk dorp 
dat is?’ Ook hier had ik een antwoord op: ‘Dat is het dorp waar u nu op 
het bankje zit.’ Direct werd er een hogere macht bij aangeroepen, die 
ik hier niet publiceer. Dit was wel erg toevallig, nog nooit in Groningen 
geweest en dan dit. Daar moest op gedronken worden en warempel, 
uit de naast hun geplaatste rugzakken kwam zowaar weer een koel(?) 
helder watertje. ‘We vervolgen onze wandeling, op naar de trein.’
Ik wenste ze nog een prettige wandelmiddag toe. Zou de burgemeester 
van hun gemeente, als hij met pensioen gaat, ook terugkeren naar zijn 
geboortegrond? We zullen het zien!
 

Jakob van der Woude

Het bankje

Emo was niet de eerste de beste. 
Hij had gestudeerd en gedoceerd 
in o.a. Parijs en Oxford, en was 
gewend zijn zin te krijgen als hij 
een goed beargumenteerd ver-
zoek indiende. Omdat hij over-
tuigd was van de diepere zin van 
zijn voornemen, besloot hij zich 
tot de allerhoogste kerkelijke in-
stantie te wenden, en die zat in 
Rome.
Op 9 november 1211 vertrok Emo 
vanuit Wierum over het pad langs 
de Fivel naar Garrelsweer en Gar-
merwold, waar hij een ontmoeting 
had met ene Eppo Stithinga. Emo 
besloot de Stad te mijden omdat 
ze het daar niet zo hadden op 
eigengereide heerschappen. In 
plaats daarvan reisde hij door 
ruig, deels ontgonnen gebied 
via Harkstede en Engelbert naar 

Helpman, waar hij de Hondsrug 
bereikte. Over die zandrug kon 
hij verder naar het zuiden. Zijn 
eerstvolgende halteplaats was het 
klooster in Essen, vlak bij Haren.
Emo trok door Duitsland, België 
en Frankrijk, stak de Alpen over 
en arriveerde op 19 januari 1212 
in Rome. Innocentius III zag het 
redelijke van Emo’s verzoek in 
en gaf hem zijn pauselijke toe-
stemming. Bij terugkomst stichtte 
Emo dus met een gerust hart het 
klooster Bloemhof in Wierum, 
dat sindsdien, door de witte pijen 
van de premonstratenzer monni-
ken, Wittewierum heet. Dit alles 
schreef Emo op in de ‘Kroniek 
van Bloemhof’, die na 800 jaar 
nog steeds bij de boekhandel te 
bestellen is.

Fredje Bouma

Garmerwolde had een aantal jaren zelfs een korfbalvereniging (fotograaf onbekend)
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Wist-u-dat...
•	 de Thesinger pelgrim Theo 

Remkes Santiago de Com-
postela heeft bereikt?

•	 dat zijn snor er dus af is en 
hij rond deze tijd weer thuis-
komt?

•	 u een ommetje kunt lopen 
voor een goede zaak?

 
•	 namelijk als collectant in Gar-

merwolde of Thesinge voor 
de Nationale Oogcollecte 
rond 28 november?

•	 u hiervoor contact kunt op-
nemen met Jolande Buringa, 
Dorpsweg 33 te Garmerwol-
de, 050 549 4558 of 06 15 
102 142?

•	 er rond dierendag (4 oktober) 
weer gecollecteerd wordt 
door de Dierenbescherming?

•	 de opbrengst geheel ten goe-
de komt aan dieren in onze 
omgeving?

•	 de Dierenbescherming geen 
enkele subsidie meer krijgt 
en de dieren het dus erg 
belangrijk vinden dat u wat 
geeft?

Agenda

Colofon

Foto van de maand

Protestantse gemeente 
Garmerwolde/Thesinge

Elke zaterdag
Thesinge, 15.00 - 20.00 uur: café 
De Oude School open.
Donderdag 6 oktober
Buurhoes, Ten Boer; 14.00 uur: 
viering 85-jarig bestaan ANBO 
afdeling gemeente Ten Boer 
m.m.v. Kees de Jonge uit Gronin-
gen alias de zingende buschauf-
feur. Entree gratis.
Vrijdag 7 oktober
Gymzaal Garmerwolde; vanaf 
18.30 uur: Rommelmarkt v.v. GEO
Zaterdag 8 oktober 
Trefpunt Thesinge: Kid Harpin’ & 
the Rollers. Aanvang 21.30 uur.
Thesinge; voor nieuwe dorpsbe-
woners wordt er een kennismak-
ingsmiddag georganiseerd. Mocht 
u geen persoonlijke uitnodiging 
hebben ontvangen, u bent van 
harte welkom! Aanmelden kan bij 
Ria Stoppels, 06 26 688 828 (na 
18.00 uur).
Zaterdag 8 en zondag 9 oktober
Het Geweide Hof, Garmerwolde; 
11.00-17.00: Oogstfeest. Een 

Zondag 2 oktober
om 9.30 uur in Garmerwolde
viering Avondmaal
voorganger is ds. Fortuin uit 
Groningen
Zondag 9 oktober
om 9.30 uur in Garmerwolde
voorganger is ds. Hiemstra uit
Groningen
Zondag 16 oktober
om 11.00 uur in Garmerwolde
voorganger is ds. Langenburg uit 
Middelstum
Zondag 23 oktober
om 10.00 uur in Garmerwolde
zangdienst, gezamenlijk met
Ten Post
Zondag 30 oktober
om 11.00 uur  in Garmerwolde
voorganger is ds. Koolhaas uit 
Winschoten

Zondag 23 oktober 
 » 09.30 uur Ds. D.J. Steensma
 » 14.30 uur Ds. D.J. Steensma-
Zondag 30 oktober

 » 09.30 uur Ds. C.A. den Hertog
 » 14.30 uur Ds. S. Otten

Eind-redactie
Garmerwolde:
Hillie Ramaker-Tepper 050-5415335
Thesinge:
Desiree Luiken 050-3023352
Jan Ceulen 050-3116551
Fotograaf Garmerwolde
Margriet de Haan 050-5719225
Fotograaf Thesinge
Myla Uitham 050-3023486
Penningmeester
Karel Drabe 050-5411019
Stadsweg 3
9798 TE Garmerwolde
Bank: 32.07.05.749
t.n.v. Garmer en Thesinger Express
Abonnementen
Abonnementsgeld: v 14,50 p.j.
Bij autom. incasso: v 11,55 p.j.
Postabonnees: basistarief + porto
Prijs losse krant v 1,50
G&T Express op het internet
www.gentexpress.nl
Opmaak: Strik Design Garmerwolde
Druk: Van Denderen Groningen

Kopij inleveren via:
gentexpress@hotmail.com, 
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 
16; uiterlijk dinsdag 18 oktober 
voor 18.00 uur.

Christa Zentveld en Nora Anker: zo moeder, zo dochter! 
 (foto: Myla Uitham)

Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge
Zondag 2 oktober

 » 09.30 uur Dienst des Woords
 » 17.00 uur Ds. D.J. Steensma
Zondag 9 oktober 

 » 09.30 uur Dienst des Woords
 » 14.30 uur Dienst des Woords-
Zondag 16 oktober

 » 09.30 uur Ds. J.C. Wessels 
 » 14.30 uur Ds. J.C. Wessels

feest voor iedereen, georgani-
seerd door Het Geweide Hof en 
EKOnoom uit Noordwolde.
Woensdag 19 oktober
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol-
de; 19.45 uur: dia-lezing bij de 
NBvP, Vrouwen van Nu door dhr. 
Mollema uit Leens over de aloude 
‘boderieders’.
Tot zondag 23 oktober
Galerie Art box Thesinge; Wianda 
Keizer ‘installatie van pakjestouw 
en lood’ en ander werk; 560 tou-
wen van 6 meter lang, 2240 kn-
open, 3,5 kilometer touw, 35 kilo 
lood. Zie www.bartartbox.nl.
Vrijdag 28 oktober
Garmerwolde; tussen 18.00 en 
20.00 uur: ophalen oud papier.
Zaterdag 29 oktober
Thesinge; vanaf 9.00 uur: ophalen 
oud papier.
Zondag 30 oktober 2011
Kloosterkerk Thesinge; muziek-
gezelschap De Eendracht met 
blaasmuziek. Aanvang: 15.00 uur. 
Entree o 7,50.

‘De Soos’
 » De klaverjasavond in septem-
ber heeft de volgende uitslag 
opgeleverd:

 » 1. Jan van der Molen         5633
 » 2. Detta van der Molen      5145
 » 3. Kees Wierenga              5117
 » 4. Theo Visser                                             
4698

 »
 » De volgende keer is op dinsdag 
11 oktober, aanvang 20.00 uur.

 » Nieuwe kaarters zijn van harte 
welkom.


