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Het idee
Waar komt het idee vandaan?
Ton hoorde dat het eens in Hellum was geprobeerd, maar daar
bleef het bij een keer: ‘Hellum is
langgerekt maar Thesinge is, door
zijn ronde vorm, veel geschikter;
bij grote afstanden lopen mensen
zich moe, of worden ze verleid de
fiets of zelfs auto te nemen. En
dat je tijdens een wissel overal
groepjes mensen ziet lopen is een
van de charmes.’ De begrenzing
is van eind Schutterlaan tot eind
Molenweg; hierdoor vallen de
Thesingers aan de Lageweg, de
Bovenrijgers en de Achter-Thesingers dus helaas buiten de boot.

Maar alles staat en valt natuurlijk
met deze drie voorwaarden: je
hebt helden als Ton en Christien
die dit allemaal ‘effe’ doen, je hebt
een compact dorp (of buurtje) en
daar wonen dan enthousiaste,
sociale, nieuwsgierige en culinair
avontuurlijke geesten.
Het geld
Eters dragen per persoon v
15,00 bij aan de kosten en de
koks mogen hun kosten weer
inhouden op hun bijdrage. Per
eter (inclusief zichzelf) beurt men
voor hoofdgerechten v 7,50 en
voor de andere gangen v 2,50.
Wanneer er geld overblijft (som-

Eén van de gezellige restaurantjes. (foto: Desiree Luiken)

mige koks claimen niet) doet de
organisatie daar wat nuttigs mee.
Van de ‘winst’ van vorig jaar hebben Ton en Christien de kosten
van het Trefpunt betaald en cognac voor dit jaar gekocht. Het
surplus van dit jaar gaat naar een
weeshuis in Cambodja waar Annemiek Havinga stage loopt. Annemiek had namelijk wel recht op
een beloning, want zij redde ‘Lopend Eten’ van de chaos door in
te springen voor uitgevallen koks:
ze kookte twee keer! (Voor wie
dit weeshuis wil steunen: bank
30.58.11.681, Diaconie Thesinge
o.v.v. ‘Annemiek Cambodja’ ).

‘Lopend Eten’ in Thesinge een
enorm succes. Zo groot zelfs, dat
een aantal deelnemers vroeg of
het niet meerdere malen per jaar
kon. Ton heeft zijn bedenkingen:
‘Ik ben bang dat er dan slijtage en
gewenning optreedt: nu hebben
de Thesingers iets om naar uit te
kijken.’
En dat doen ze: alle deelnemers
waren razend enthousiast en iedereen gaf aan: ‘Ik doe volgend
jaar weer mee!’ Ton eindigt met
een vette lach: ‘Een keer per jaar
dus, maar niets staat de mensen
in de weg om elkaar (en met name
de organisatoren!) tussentijds uit
te nodigen voor een etentje!

Overal groepjes mensen zien lopen is een van de charmes. (foto: Desiree Luiken)

Het succes
Zoals wel duidelijk moge zijn is

Een tas van de club!

GasTerra schenkt GEO een AED

Op zaterdag 24 september hebben alle voetballende leden van vv GEO
een nieuwe sporttas ontvangen. De GEO-tas is een geschenk van de
Club van 59.
De Club van 59 werd opgericht in het jaar dat GEO 59 jaar bestond.
De leden doneren elk jaar een bedrag van v 59. Het geld is bedoeld
voor extraatjes. Zo stak de club leiders en trainers al eens in nieuwe
GEO-jassen.
Tot nu toe stopten de voetballers hun spullen in tassen uit het jaar 2003.
Die tassen waren inmiddels aan vervanging toe. Dankzij de Club van 59
kunnen de spelers weer goed voor de dag komen.

Dankzij een gift van GasTerra heeft de vv GEO een Automatische Externe Defibrillator (AED) kunnen aanschaffen. Zaterdag 24 september
overhandigde GEO-voorzitter Wim Benneker het apparaat namens
GasTerra aan kantinemedewerker Jans Harms.
Een AED geeft elektrische stroomschokken bij een hartstilstand. Op
steeds meer plaatsen waar veel mensen komen hangt tegenwoordig
een AED. ‘Waarschijnlijk hoeft de AED niet vaak gebruikt te worden,
maar het is een geruststellende gedachte dat het apparaat in noodgevallen aanwezig is’, aldus GEO-voorzitter Wim Benneker. De AED
wordt in het clubhuis opgehangen en een tiental leden van GEO krijgt
een reanimatietraining en leert daarbij omgaan met de AED.

E-pupil Miser de Rouw krijgt de eerste tas uit handen van GEO-voorzitter
Wim Benneker. (foto: Koos van der Belt)

Wim Benneker overhandigt Jans Harms het AED-apparaat.
(foto: Koos van der Belt)
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Beste allemaal
Dorpsweg 25 is één van de karakteristieke huisjes die ons
dorp Garmerwolde zo bijzonder maken, met zijn 140 jaar
staat het pittoreske huisje er
nog fris en vrolijk bij. Dat komt
ook voor een groot deel door
de 92-jarige bewoner. Op het
gelakte houten naambordje
staat zijn naam: J. Wolt.
Jan Wolt is een bezige bij, dat
kan je overal terugvinden. Nog
voordat je het ijzeren hekje binnengaat, word je verrast door de
kleurige en geurende bloementuin die vier keer per jaar wordt
vernieuwd.
Het gevoel voor kleur komt uit zijn
schilderstijd, waar hij al zijn creativiteit in kwijt kon. Het was ook de
periode waarin men nog niet zo
op de hoogte was met bepaalde
agressieve afbijtmiddelen die het
houtwerk ontdeden van de oude
verf, maar ook aan je gezondheid zaten te knabbelen. Jan Wolt
schijnt tot de sterken te behoren
en dat is zijn geheim om op je 92ste nog je eigen huishouding te
doen en de tuin en moestuin tot
grote productiviteit te brengen.
Maar dat is het niet alleen. Wanneer je achterom door de winkeldeur binnenkomt (met een echte
winkelbel) dan komt het verleden
je tegemoet door de geur van verf
en vernis, die je als een nooit afwezige welkom heet. Wie verder
gaat komt in een minikeukentje
dat doet denken aan een kleine
Engelse pub, waar vier mensen
een gezellige ruimte hebben voor
de koffiepraat. Het heeft iets weg
van een klein cafeetje en er is altijd
een koffiepot bij. Menig halfuurtje
hebben we daar doorgebracht en
de gesprekken waren net zo afwisselend als de groenten in zijn
moestuin en als de bloemen die
bij hem in de vaas stonden. Mijn

Jan Wolt verhuist naar Bloemhof in Ten Boer. Het wordt steeds stiller in Garmerwolde.(foto: Auke Kuipers)

zoon vroeg eens aan me: ‘Waarom praat je zo hard?’ Nou dat is
niet zo moeilijk, dat moet je wel
voor een goed tafelgesprek.
Dorpsweg 25 heeft iets speciaals,
iets herkenbaars: een vriezer die
altijd uitpuilt , een schilderij met
witte chrysanten, een klok die je
nooit met zijn gewichten onderaan ziet komen, Sneeuwwitje en
de Zeven Dwergen, in hout uitgezaagd; dat zijn altijd de stille toehoorders van wat er rondom de
koffietafel plaatsvindt.
Zijn gezondheid mag zonder
meer goed genoemd worden behoudens de drie tenen die hij achterliet in het UMCG, maar hijzelf
overwon en overleefde dit alles
en met een aangepaste schoen
kon hij weer de tuin maaien en de
uitgebloeide knoppen verwijderen
van zijn altijd bloeiende planten.
Deze mooie tuin werkt aanstekelijk, want als je naast een dergelijk
mooie tuin woont, dan ga je daarin
mee, en aan weerszijden van de
afrastering wedijveren de bloemen en planten om je aandacht.

Bingo GEO!

Bedankje

Op vrijdag 4 november is er Bingo
in de kantine van GEO!
Van 18.30 – 20.00 uur: Kinderbingo (tot 12 jaar); bingokaartjes
à v 0,50. Vanaf 20.00 uur: Bingo
voor iedereen vanaf 12 jaar; bingokaartjes vanaf v 1,50.
Leuke prijzen te winnen!!!

De K.W.F.-kankerbestrijdingcollecte heeft in Thesinge v 608,99
opgebracht. In Garmerwolde v
488,17. En het busje in de Agrishop v 36,84. Alle gevers en vrijwilligers hartelijk bedankt!
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Jolanda Bol / Janna Hazeveld

Met de krant uit de bus halen loop
ik nog wel eens even opzij, om in
te drinken en te genieten van wat
onze buren daar samen neerzetten. Zijn leeftijd brengt mee dat hij
niet alles meer kan bijhouden: het
grasmaaien heeft hij uitbesteed
aan anderen en een advertentie
in de G&T die aankondigt dat hij
zijn moestuin in bruikleen geeft.
Maar moestuinarbeiders zijn
schaars; er kwam niemand op,
waarop ik met hem overeenkwam
dat ik wel een paar akkertjes gebruiken kon en op een zekere
morgen ging ik de achterdeur uit
om aardappels te poten, en daar
hoorde ik een jochie roepen:
‘Hoi Pelleboer!’, en dan weet je
het wel, dat is Sil Brandsma die
zijn zoveelste praatje maakt met
zijn buren, en zo gingen we het
plankje over naar de moestuin
van Wolt. Met een schop maakte
ik zeven kuiltjes en daar mocht
Sil aardappeltjes in doen, in elk
kuiltje één aardappel. En dat
ging goed, een rij goed, de tweede en de derde goed, en met de
vierde rij kwam het er al uit: ‘Ik

vind dit...saai!’
Maar na gedane arbeid is er altijd
wel iets anders, en toen de emmer leeg was zei ik: ‘Ga je mee
koffiedrinken bij je moeder?’, en
dat ging door.
Het was al bekend dat Wolt zich
had aangemeld voor Bloemhof
en toen het bericht kwam dat er
plaats was, maakte hij daar gebruik van. Vrijdag 30 september
ging hij verhuizen. Daarmee wordt
het Wolt-tijdperk afgesloten en
wachten we met een beetje weemoed af wat er met nr. 25 gaat
gebeuren.
We wensen Jan Wolt vanaf
deze plaats nog een goede tijd
in Bloemhof. De naam herinnert
hem nog dagelijks aan de bloemen die een zo grote plaats in zijn
stoere leven hebben gehad.
Ook de drieëneenhalf-jarige Sil is
verhuisd met zijn broertje Tomas
Pelle en zijn ouders, die in Stedum een nieuwe toekomst gaan
opbouwen.
G J. Pelleboer

Afscheid

Rommelmarkt GEO

Na vijfenzestig jaar heb ik Garmerwolde verlaten. Het dorp dat
me dierbaar was en waar ik warme herinneringen aan zal blijven
houden. Het grootste gedeelte van mijn leven heb ik er doorgebracht. Onze dochters zijn er geboren en zijn er naar school
gegaan. Met familie en vrienden hebben we er een daverend
50-jarig huwelijksfeest gevierd. In 2003 is Imke er overleden en
begraven. Dat alles laat je niet onberoerd.

Vrijdag 7 oktober 17.00 uur meldde zich de eerste klant voor de traditionele jaarlijkse rommelmarkt van GEO. En dat terwijl de opening pas
om 18.30 uur zou zijn. Dat gaf hooggespannen verwachtingen; die zijn
dan ook volledig uitgekomen.

Toen we als pasgetrouwd echtpaar hiernaartoe kwamen werd
ons gezegd: ‘Garmerwolde is zo’n
gesloten gemeenschap, daar kom
je nooit tussen.’
De eerste vijf jaren hebben we
aan het Damsterdiep gewoond
onder erbarmelijke omstandigheden. Ondanks dat hebben we er
wel een prettige tijd gehad. Van
enige discriminatie hebben we
nooit iets gemerkt en binnen zeer
korte tijd waren we met de hele
buurt goed bevriend.
In 1951 hebben we het huis gekocht waar ik tot nog toe heb gewoond en hebben we de schuur
ingericht als schilderswerkplaats.
Een mooie plek met ideale buurtbewoners. Vooral toen Karel en
Jannie naast ons kwamen te wonen, het klikte meteen. We lopen
de deur niet bij elkaar plat, maar
als we elkaar nodig waren dan
stonden we klaar. In de tuinen
hebben we veel samengewerkt.
Pelleboer kwam ook vaak even
een praatje maken. Aanloop hebben we altijd volop gehad.
Door mijn werkzaamheden kwam
ik met vrijwel iedereen in het dorp
in aanraking. De tijden waren destijds anders dan nu. Ons werk was
toen nog goed betaalbaar en eenieder liet op zijn tijd de schilder
komen. Het uurloon was in mijn
begintijd 66 cent.
Veel inwoners van die tijd zijn er
nu niet meer. Degenen die er nog
wel zijn zullen zich mij herinneren
als een man op de fiets in een
witte overall met aan beide kanten van het stuur een mand met
verfwaren en gereedschap en met
een ladder op de nek.
Hopelijk heb ik in de tijd dat ik
hier gewoond heb mijn steentje
bijgedragen aan het welzijn van
het dorp. Niet alleen door mijn dagelijkse werk, maar ook door de
verschillende functies die ik gehad heb. In de schooltijd van de
kinderen heb ik in de oudercommissie gezeten. Achtendertig jaar
ben ik consul van GEO geweest,
waarvoor ik een gouden speld van

de K.N.V.B. heb gekregen.
Ook was ik enige jaren secretaris
van Dorpsbelangen. Voor mijn
verdiensten daarvoor hebben ze
me later erelid gemaakt en mocht
ik een fraaie oorkonde ontvangen.
Verder heb ik mijn best gedaan
om met de tuin het dorp iets op
te fleuren.
Imke is jarenlang lid geweest van
de hervormde vrouwenvereniging
en ook met veel plezier van het
zangkoortje.
Met plezier kijk ik ook terug op de
koffiemorgen. Jarenlang ben ik
daarbij aanwezig geweest, eerst
samen met Imke en later alleen.
Het was altijd een prettige samenkomst en ik vind het jammer dat ik
enige jaren terug moest afhaken
wegens gehoorproblemen.
En nu zit ik dus in Bloemhof en
is een nieuwe levensfase voor
me aangebroken. Zo gaat het nu
eenmaal in het leven. Je laat iets
achter en er komt iets nieuws voor
in de plaats.
Gaarne had ik gewild dat ik tot het
einde in mijn huis had kunnen blijven, maar ik zag wel in dat zulks
heel moeilijk, zo niet onmogelijk
zou worden. Daarom ben ik overstag gegaan. Mijn gezondheid en
mijn verstand zijn nu nog redelijk
goed, maar mijn mechaniek laat
veel te wensen over.
Afscheid nemen is moeilijk maar
na een leven van hard werken
krijg ik nu de tijd om uit te rusten.
Hier in Bloemhof doen ze allemaal
hun uiterste best om mijn verblijf
zo plezierig mogelijk te maken en
mijn eerste indrukken zijn zodanig
dat ik hier best zal wennen.
Tenslotte wil ik iedereen in Garmerwolde nog hartelijk bedanken
voor de vriendschap en de prettige omgang die ik er mocht ervaren.
Af en toe zullen ze me er nog wel
eens zien en ik hoop dat ze me
hier ook kunnen vinden.
Tot zover, tabé en allemaal het
beste gewenst.
J. Wolt

Bas Oomkes is op zoek naar “nieuw” speelgoed; zijn broer Stijn houd hem
nauwlettend in de gaten! (foto: Joost van den Berg)

Toen de deuren open gingen had zich een respectabele rij wachtenden
voor de ingang van de sporthal gevormd en de sporthal was dan ook in
een mum van tijd meer dan gevuld. Er werden veel spullen aangeboden, die vonden gretig aftrek. De deur werd om 20.30 uur en de balans
kon worden opgemaakt.
De grote organisator van de rommelmarkt - Jantje Ypey - en alle vrijwilligers waren aangenaam verrast met de opbrengst: ruim v 1050 had de
verkoop in het laatje gebracht.
Een fantastisch resultaat!
Koos van der Belt

De Witte Pietenband in Garmerwolde!
Zondag 20 november a.s. komt de Witte Pietenband uit de stad in het
dorpshuis van Garmerwolde. Zij zullen een voorstelling over Sinterklaas en zijn pieten omlijsten.
De liedjes die gespeeld gaan worden, kunnen op de scholen De Til en
OBS Garmerwolde geoefend worden, zodat alle kinderen mee kunnen
zingen.
Dit jaar dus geen traditionele intocht in Garmerwolde, maar een leuke
voorstelling voor de jongere basisschooljeugd van Thesinge en Garmerwolde. De toegang is gratis en voor de kinderen is er natuurlijk ranja
en hopelijk veel pepernoten!
Iedereen wordt muzikaal onthaald door onze eigen fanfare, waarna de
voorstelling om 14.00 uur begint. Wij verwachten Sinterklaas wel degelijk tijdens deze voorstelling en daarom zal er zeker tijd zijn om tekeningen aan hem te geven. En natuurlijk willen we met ons allen op de foto!
Rond 16.00 uur is het feest afgelopen.
Tot 20 november!
(Maud Onderstal is de witte regelpiet)
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De Thesinger dorpsrun
Op naar het tweede lustrum
Op 24 september werd in Thesinge de vijfde dorpsrun gehouden. Het eerste lustrum werd gevierd met een extra afstand en
een feestje voor de vrijwilligers. Voorzitter Menco van der Berg
en Stoffer Havinga (penningmeester) vormen samen met Karline Malfiet (secretaris) de stichting Taisner Dörpsrun. Menco en
Stoffer kijken terug op de afgelopen vijf jaar en werpen een blik
in de toekomst.
De kick van het rennen
Wat hebben Menco en Stoffer zelf
met rennen? Woorden schieten
tekort om die vraag te beantwoorden. Het is zo leuk dat rennen.
Het sportieve element is belangrijk, het in beweging zijn. Je begint
met een hoofd vol gedachten en
dan loop je en loop je, en naarmate je verder loopt dan wordt dat
hoofd leger en leger. Het is zo relaxed! Beide hebben al meerdere
malen een marathon gelopen.
De contacten die je opdoet, de
voorbereidingen samen met een
groepje, de ervaringen die je uitwisselt met volstrekt onbekenden:
het is allemaal geweldig. Stoffer
staat op het punt de marathon van
Amsterdam te lopen. Menco gaat
hem volgen want Stoffer heeft een
smartfoon met GPS bij zich waardoor hij via internet te volgen is.
De kick van de dorpsrun
Ooit begon de eerste dorpsrun als
inzamelingsactie voor het nieuwe
dorpshuis. Nu is de dorpsrun van
Thesinge een begrip geworden.
De run wordt geassocieerd met
een prima organisatie, gezelligheid, gemoedelijkheid en enthousiasme. Het geeft vooral een kick
dat zoveel kinderen elk jaar in
beweging komen. Sommige kinderen lopen niet alleen de rondjes
door het centrum van het dorp,

maar lopen meteen daarna met
de volwassenen de vier kilometer.
Aan de gezichten kun je zien hoe
enthousiast ze zijn.
Het geeft ook een kick als je merkt
dat er zoveel dorpsbewoners bij
betrokken zijn en dat je steeds
weer een beroep kunt doen op
een vaste groep vrijwilligers. Dit
jaar waren het er 63. Van jong
tot oud: de jongste was 14 en de
oudste in de 70. Van vrijwilligers
bij de inschrijving, bij de waterposten, bij het fruit en de hapjes, bij
de pastamaaltijd na afloop tot de
verkeersregelaars en de fietsers
die bij elke afstand voorop fietsen.
Zij maken het motto van de dorpsrun ieder jaar waar: ‘Veur elk en
ain, deur elk en ain’. Ter ere van
het lustrum was er ‘s avonds na
de run dan ook speciaal voor hen
en voor de sponsoren een feestje.
Het mooie is ook dat de organisatie een breed terrein bestrijkt
op onder andere logistiek gebied,
financiering en vergunningen. De
samenwerking met de gemeente,
het waterschap, de school en het
Trefpunt verloopt uitstekend.
Dan na al die voorbereidingen is
er het moment waarop alles samenvalt. De start met de kinderen
en daarna de run zelf. Menco doet
de presentatie, Karline en Stoffer
ondersteunen waar nodig. Stoffer
vangt de deelnemers op en bege-

Vrijwilligers van de waterpost op de Bovenrijgerweg. (foto: Joost van den Berg)
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Karline, Stoffer en Menco zetten ’Thesinge in beweging’. (foto: Desiree Luiken)

leidt ze uit het finishgebied. Het
liefst kijkt hij ze allemaal recht in
de ogen. Gaat het goed met ze?
Hebben ze hulp nodig van het
E.H.B.O.- team dat paraat staat?
Na elke run zoeken ze op internet
naar reacties van individuele deelnemers en loopgroepen. Het geeft
een kick als je na het organiseren
van zo’n evenement overwegend
positieve reacties leest. Mensen
die de gezellige pastamaaltijd in
het Trefpunt aan andere lopers
aanbevelen. Of deelnemers die
het leuk vinden dat ze vanuit
een tuin of een huis worden aangemoedigd. Het is dan ook niet
vreemd dat het aantal inschrijvingen ieder jaar toeneemt. Dit jaar
zijn er 255 volwassenen gefinisht,
kinderen en wandelaars niet meegerekend.
Als de basis maar goed is
Ze hebben een goed draaiboek
en ieder heeft een eigen taak.
Communicatie is belangrijk. Vandaar dat in de omgeving borden
worden opgehangen, flyers rondgedeeld en de run in de pers
wordt aangekondigd.
Voor dit eerste lustrum werd de elf
kilometer veranderd in de meer
courante tien km en er werd een
halve marathon toegevoegd om
ook duurlopers aan te trekken. Al
met al vroeg dat veel denkwerk.
Wandelaars en renners mogen
elkaar niet tegenkomen. Dat betekende dat er nieuwe routes moesten worden uitgezet. Hier en daar
moest er een extra lus toegevoegd
worden om zo het parcours te verlengen en aan de juiste afstand te
komen, want natuurlijk moeten de
afstanden exact kloppen. Dat is
de basis van de run. Die afstanden worden dan ook heel precies
met een meetwiel uitgezet en naderhand met een GPS-apparaat

gecontroleerd. Ervaren renners
weten precies en controleren zelf
ook of de afstand goed is. Als die
basis niet goed is, dan heb je de
poppen aan het dansen.
Een volgend lustrum?
Als het aan de organisatoren ligt,
gaan ze nog even door. De datum
voor de volgende dorpsrun is al
vastgesteld. De meeste sponsoren hebben hun medewerking
voor de eerst komende drie jaar
toegezegd.
Is het de bedoeling dat er dan een
hele marathon wordt gelopen?
Daar hebben ze wel over nagedacht. Je zou natuurlijk de halve
marathon twee keer kunnen laten
lopen, maar dat vinden ze maar
niets. Met een hele marathon loop
je tegen het probleem aan dat je
wegen in een veel groter gebied
moet afzetten, misschien zelfs de
Rijksweg. Daar komt zoveel bij
kijken. Kun je dan nog wel spreken van een dorpsrun?
Liever streven ze ieder jaar naar
verbetering, bijvoorbeeld van de
automatisering. Er is een goede
website gebouwd, handig om te
kunnen inspelen op het aantal
inschrijvingen. De uitslagen van
de verschillende afstanden staan
binnen een half uur op internet.
Dit jaar hadden ze een pilot. Omdat het publiek lang moest wachten op de finish van de halve marathon, kon men de renners op de
route via een projectiescherm volgen. Het plan is om ook die projectie volgend jaar te verbeteren.
De datum voor de volgende
dorpsrun is vastgesteld op zaterdag 29 september. Als je op
de website van de stichting kijkt,
kun je zien dat het aftellen al is
begonnen.
Irene Plaatsman

Pedicure en
voetreflexmassage
Astrid de Leeuw
Thesinge, (050) 314 7052
Ook behandeling aan huis!
Lid van ProVoet,
de landelijke organisatie voor
voetverzorger /pedicure
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Verdwaald verlangen in Garmerwolde
Ontroerende voorstelling over een zoon die zijn moeder kwijtraakt
Op zondag 6 november om 15.00 uur staat de dorpskerk van Garmerwolde in het teken van Verdwaald Verlangen. Een kleinkunstvoorstelling van Dominic van Vree over een intiem, openhartig
en ontroerend levensverhaal van een zoon die zijn moeder kwijtraakt zonder dat zij sterft. In een
collage van verhalen, liedjes, anekdotes en beelden gaan de spelers op zoek naar de grenzen van
liefde en verantwoordelijkheid tussen een zoon en zijn dementerende moeder.
Persoonlijke gevoelens en twijfels
Verdwaald Verlangen confronteert je met de meest persoonlijke
gevoelens en twijfels over zorg en
liefde, dood en vergankelijkheid,
geloof en verlangen. Een toeschouwer zei over de voorstelling:
‘Zo ontroerend mooi, de liefde van
een zoon voor zijn dementerende
moeder. We hopen dat dit stuk
ook elders in het land zal worden
opgevoerd, veel mensen krijgen

nu en in de toekomst met dit gegeven (dementie) te maken.’ Jacques J. d’ Ancona, in zijn recensie
in het Dagblad van het Noorden,
noemde het stuk ‘een schrijnend
verhaal van dementie’. En ook:
‘een relaas dat niets van plechtstatigheid, melodrama of pretentie ademt’.
Succesvolle voorstelling
Dominic van Vree maakte deze
productie speciaal voor Terug

naar het begin, het jaarlijkse cultureel festival van de Stichting
Oude Groninger Kerken. Met
drie keer een uitverkochte voorstelling tijdens het festival bleek
het stuk een succes. Daarmee
werd duidelijk dat het de makers
is gelukt een ontroerende vertelling met universele menselijke
gebeurtenissen neer te zetten.
De voorstelling is nu uitgebouwd
tot een compleet theaterprogramma met: Dominic van Vree,

tekst en spel; Hesther le Grand,
zang en spel; Niels Smit Duyzentkunst, muziek en spel.
Terug naar het begin wordt ontwikkeld en geproduceerd door
Organisatiebureau Geert Lameris. De organisatie van de
voorstelling in Garmerwolde is
in handen van de Plaatselijke
Commissie Garmerwolde. Kaarten voor de voorstelling op 6 november in Garmerwolde zijn à v
10,- verkrijgbaar via www.terugnaarhetbegin.nl of bij aanvang
van de voorstelling. Reserveren
kan ook via kerkvangarmerwolde@gmail.com of (050) 542
0729. De kerk is open om 14.30
uur. Koffie en thee zijn in de kerk
verkrijgbaar. Na afloop is er gelegenheid om na te praten over
de voorstelling.
Anne Benneker

Verzoamelstee-medewerker voor
Janna Hofstede
Thesinge
Verzoamelstee?
Dat is een uniek project in de
dorpen Adorp, Onderdendam en
Thesinge. Het is bedoeld om de
mogelijkheden die er voor ouderen zijn om in hun eigen dorp te
blijven wonen te versterken en uit
te breiden, ook door gebruik te
maken van computers. De dorpshuizen van genoemde dorpen krijgen hierin een belangrijke rol.
Voor Thesinge geldt dat ons mooie
dorpshuis Trefpunt, verzoamelstee wordt van dit uniek project.
Om handen en voeten te geven
aan dit project is er voor elk genoemd dorp een Verzoamelsteemedewerker aangetrokken. Ik
ben benoemd tot Verzoamelsteemedewerker voor Thesinge.
Sommige dorpsgenoten zullen
mij kennen als de dochter van de
vroegere plaatselijke groenteboer,
Jan en Lies Hofstede. Anderen
kennen mij als de zus van Harm,
de plaatselijke schilder. Voor de
dorpsgenoten die mij niet kennen
zal ik mij even voorstellen.
53 jaar geleden ben ik geboren in
Huize Tavenier in de stad Groningen. Van daaruit naar het mooie
dorp Thesinge. Opgegroeid met
mijn beide broers Harm en Kor in
het huis aan de G.N. Schutterlaan
11, waar ik overigens nog steeds
woon. Helaas zijn mijn ouders en
Kor al op jonge leeftijd overleden.
8

Het is een prachtige plek waar ik
volop kan genieten van rust, ruimte, natuur en vergezichten. Als ik
leven in de brouwerij wil, dan is
de stad Groningen, ook voor nietalledaagse fietsers, binnen bereik.
Ik woon alleen en zonder huisdieren. Ik denk, praat en droom in
het Gronings. Tuinieren, andere
tuinen bezichtigen en fotograferen zijn dingen waar ik me graag
mee bezig houd. Ook ben ik ‘verzoameloar’. Verzamelaar van ansichtkaarten met afbeeldingen van
fietsen of onderdelen daarvan.
Wegens een reorganisatie bij Rabobank Noord-Groningen kwam
er een einde aan mijn 32-jarig
dienstverband en moest ik op zoek
naar een nieuwe werkgever. Toen
ik hoorde van het project de Verzoamelstee was ik verkocht. Als
werkzoekende Thesinger wil ik
graag een bijdrage leveren aan de
leefbaarheid van mijn mooie dorp
Thesinge. Ook al is het voor een
beperkt aantal uren. Samen met
jullie wil ik kijken wat de mogelijkheden zijn voor ouderen om in
hun eigen dorp te blijven wonen.
Samen met jullie wil ik kijken wat
een computer kan beteken voor
ouderen. Via een vragenlijst en
interviews onder bewoners van 65
jaar en ouder hebben we al veel informatie binnen. De resultaten zullen dit jaar tijdens een bijeenkomst
voor alle bewoners anoniem wor-

Janna. (foto: Annelies Hofstede)

den gepresenteerd. De betrokkenen zijn hard bezig om alles goed
en zorgvuldig in kaart te brengen.
Voor mij is het project de Verzoamelstee pionieren.
Pionieren, maar dan wel samen
met u als 65-plusser, maar ook
met jou als toekomstige oudere en
dorpsgenoot. Het gaat per slot van
rekening om leefbaarheid voor
alle bewoners. Samen als trotse

bewoners van Thesinge de kansen pakken van dit uniek project.
Voor vragen, opmerkingen, ideeën
en wensen mag u altijd contact
met me opnemen via mijn groene
brievenbus bij de oprit, per e-mail:
jannahofstede@home.nl of de telefoon: 050 302 2475.
Janna Hofstede
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Thesinge goes Irish
Zaterdag 5 november presenteert Stichting Folk Groningen overdag
twee workshops Ierse muziek voor trekharmonicaspelers en fiddlers
o.l.v. David Munnelly en Mick Conneely in het Trefpunt.
‘s Avonds is er in de Kloosterkerk een concert van deze twee Ierse muzikanten. The Star of the North Ceili Band verzorgt het voorprogramma.
Aanvang concert 20.30 uur. Kerk open om 20.00 uur. Entree v 12,50.
Kijk ook op: www.folkgroningen.nl/concertagenda/index.php?cID=135

Popschool Garmerwolde zoekt
drummer en bassist
In november start in het dorpshuis de Popschool Garmerwolde. Bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die al een instrument bespelen of zingen en nu wel eens in een band willen spelen. Je hoeft
trouwens heus niet supergoed te zijn. Je gaat wekelijks aan de slag
met een student van de opleiding Muziek & Sounddesign van het ROC
Noorderpoort met als doel: een spetterend optreden eind februari, begin maart.
Vorige maand is hiervoor per e-mail een oproep gedaan in Garmerwolde. Er hebben zich al zo veel kinderen aangemeld dat we twee groepen kunnen maken: een basisschoolgroep én een groep met kinderen
in het voortgezet onderwijs! Maar als je wilt kun je vast en zeker nog
meedoen. We zoeken voor beide groepen in elk geval nog een drummer en een bassist.
Woon je in Garmerwolde, Thesinge of in de buurt en lijkt het je leuk om
mee te doen? Mail dan naar Ard Agteresch (ard@ouderijksweg1.nl) of
bel hem via 050 542 6469. Meer informatie vind je ook op de website
www.dorpshuisdeleeuw.nl.

Onderhoudsdag Garmerhof
We zoeken voor zaterdag 5 november enthousiaste vrijwilligers die
meehelpen bij de onderhoudsdag in de Garmerhof. Het werk zal bestaan uit opruimen, snoeien en herbeplanten en wat verder moet gebeuren. We beginnen om 9.00 uur tot maximaal ongeveer 14.00 uur.
Graag zelf materiaal meenemen. U kunt zich opgeven bij Herman Huiskes (050 541 6121) of Dirk Heslinga (050 542 0828), dit in verband met
de catering.

Oproep
Sinds 2007 is er een samenwerkingsverband tussen de gemeente
Ten Boer en de gemeente Groningen. De gemeente Ten Boer is er
positief over en heeft op 28 september j.l. ingestemd met de voortzetting van deze samenwerking.
De G&T is benieuwd naar de ervaringen van haar lezers. Heeft
u zelf iets meegemaakt in het
kader van deze samenwerking,
of er een mening over? Meld het
dan aan de redactie van de G&T
(gentexpress@hotmail.com).
In een volgende krant zullen wij
hier aandacht aan besteden.
De redactie
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Stinkerds
Net als in alle middeleeuwse kerken zijn ook in de godshuizen
van Garmerwolde en Thesinge in het verleden mensen begraven
onder vaak fraaie, hardstenen zerken. Maar dat was niet voor iedereen weggelegd. Het verschil in rang en stand bestond tot na
de dood.
Als je geld had, had je aanzien en zat je vooraan in de kerk. Als je
doodging, en je had nog steeds geld en aanzien, werd je in de kerk
begraven. Dan lag je lekker warm en droog, en konden mensen nog
eeuwenlang op je zerk zien hoe belangrijk je was. Vóór de reformatie mochten op het priesterkoor, en dus vlak bij het hoofdaltaar, alleen
kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders liggen: pastoors en kapelaans.
Later werd dat heilige gebied ook opengesteld voor wereldlijke machtshebbers: burgemeesters en leden van de landadel. Zo liggen in onze
kerken nogal wat bewoners van de Tackenborg van Bovenrijge begraven. Het idee was dat hoe dichter je bij het altaar lag, des te groter de
kans dat de goddelijke genade op je afstraalde. En zo gold dat wie geld
en status had, ook na de dood meer rechten kon doen gelden op de
hemelse zaligheid dan het klootjesvolk.
In die tijden was er nog geen kit of purschuim. Na een paar weken begonnen die hoge heren in hun kierende graven ongelooflijk te stinken,
en zo veranderden de Heren van Aanzien in Rijke Stinkerds.
Toen Napoleon begin negentiende eeuw de macht had in ons land,
besloot hij om hygiënische redenen dat er niet meer in kerken begraven
mocht worden, en dat is sindsdien ook niet meer gebeurd.
Fredje Bouma

“De Soos”
De klaverjasavond in oktober heeft de volgende uitslag opgeleverd:
1.	Jan en Detta van der Molen, beide 4736 punten
3.	Jannes Ramaker met 4681 en
4. Theo Visser met 4654 punten
De volgende keer is op dinsdag 8 november, aanvang 20.00 uur.

         
             
   

   
    
   
     
    
    
    
   
      
     

   
     
    
     
    
     
  
 
 

     
      
   
     
    
    
    
      
     
      
      
    
    
     
   
   
  
    
      
     
    
 
     
     
      
    
    
     

   
   
      
      
    
       
   
    
   
     
   
       
  
      
    
     
   
   
    
  
   

       
      
      
     
     



Wist-u-dat...
•
•
•
•
•

het Nationaal MS Fonds zich inzet voor mensen met MS?
zij collectanten zoekt in Thesinge en Garmerwolde voor de collecteweek van 21 t/m 26 november?
u voor meer informatie of opgave kunt kijken op www.nationaalmsfonds.nl of bellen met 010-5919839?
er een receptenboek gemaakt wordt van het Lopend Eten?
deelnemers hun recept kunnen mailen naar pepping@xs4all.nl of heuve039@planet.nl? of 06 15 102 142?
11

Colofon

Foto van de maand

Eindredactie
Garmerwolde:
Hillie Ramaker-Tepper 050 541 5335
Thesinge:
Desiree Luiken 050 302 3352
Jan Ceulen 050 311 6551
Fotograaf Garmerwolde
Margriet de Haan 050 571 9225
Fotograaf Thesinge
Myla Uitham 050 302 3483
Penningmeester
Karel Drabe 050 541 1019
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

Thaisner Dörpsrunsters (foto: Myla Uitham)

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge
Zondag 6 november
»» oogstzondag
»» 10.00 uur in Garmerwolde
»» voorganger is ds. Segger uit
Uithuizen
Zondag 13 november
»» 11.00 uur in Garmerwolde
»» voorganger is drs. Hoekstra uit
Emmen
Zondag 20 november
»» laatste zondag kerkelijk jaar,
»» nagedachtenis overledenen
»» 10.00 uur in Thesinge
»» voorganger is mw. ds. Meihuizen

Agenda
Elke zaterdag
»» Thesinge, 15.00 - 20.00 uur:
café De Oude School open.
Zaterdag 29 oktober
»» Thesinge, 10.30 – 16.00 uur:
Molenvriendendag.
Trefpunt, 10.30 uur: welkom door Roeli Broekhuis,
directeur van het Groninger
Molenhuis.
Trefpunt, 11.10 uur: lezing
Anne Wieringa over dilemma’s bij restauratie van
molens.
Kloosterkerk, 13.30 – 14.15
uur: lezing ‘Thesinge door
de eeuwen heen’ door Dr.
Dr. Egge Knol, conservator
archeologie, geschiedenis
en oude kunst(nijverheid)

•
•
•
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uit Kantens
Zondag 27 november
»» 1e zondag advent
»» 10.00 uur in Thesinge
»» voorganger is drs. mw. Hamstra
uit Onderdendam
»» aansluitend koffiedrinken in
Trefpunt
Zondag 4 december
»» 2e zondag advent
»» 10.00 uur in Thesinge
»» voorganger is ds. Alblas uit
Bedum
van het Groninger Museum.
Hij zal de veenbewoning
in het gebied, het vrouwenklooster met de mooie
handschriften en verdwenen
kerken (zoals de kerk van
Steerwolde) behandelen.
Molen Germania geopend.
Smederij Museum Smidshouk geopend.
Zondag 30 oktober
Het concert van De Eendracht op 30 oktober is afgelast i.v.m. ‘Meziek mit bus’ dat
op dezelfde dag plaatsvindt.
Dorpshuis
Garmerwolde,
17.00 uur: Theo’s eetcafé.
Driegangenmaaltijd
voor
v 8,00 (v 6,00 voor kinderen). Reserveren: info@
dorpshuisdeleeuw.nl of (050)
542 6469.
Vrijdag 4 november
»» Kantine GEO, Garmerwolde;

•
•
•
•

Kopij inleveren via:
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan
16; uiterlijk dinsdag 15 november
voor 18.00 uur.

Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge
Zondag 30 oktober
»» 9.30 uur Leesdienst
»» 14.30 uur ds. S. Otten
Woensdag 2 november
»» 19.30 uur Dankdag ds. N. Vennik
Zondag 6 november
»» 9.30 uur ds. Den Bleeker
»» 14.30 uur ds. Den Bleeker
Zondag 13 november
»» 9.30 uur ds. G. Drayer
»» 14.30 uur L. Hilbers

Zondag 20 november
»» 9.30 uur leesdienst
»» 16.30 uur ds. H. de Graaf
Zondag 27 november
»» 9.30 uur ds. J. Huisman
»» 14.30 uur leesdienst
Zondag 4 december
»» 9.30 uur Prof. Dr. H.J. Selderhuis
HA
»» 14.30 uur Prof. Dr. H.J. Selderhuis HA
»»
Gratis entree.
Bingo! Van 18.30 – 20.00 uur:
Woensdag 16 november
Kinderbingo; vanaf 20.00 uur:
»» Dorpshuis De Leeuw, GarmerBingo vanaf 12 jaar.
wolde; 19.45 uur: Doe-avond bij
Zaterdag 5 november
de NBvP Vrouwen van Nu onder
Garmerhof
Garmerwolde,
9.00–14.00 uur: onderhoudsleiding van Martha Barels of Hendag in de Garmerhof.
nie Barla
Thesinge Kloosterkerk; 20.00
Zondag 20 november
uur: Thesinge goes Irish.
»» Dorpshuis Garmerwolde, 14.00–
Zondag 6 november
16.00 uur: Sinterklaasvoorstelling
»» Dorpskerk Garmerwolde; 15.00
met ‘de Witte Pietenband’.
uur: Verdwaald Verlangen. Een
Maandag 21 november
ontroerende voorstelling over
»» Dorpshuis de Leeuw, Garmerwolde liefde van een zoon voor zijn
de: Najaarsvergadering Dorpsbedementerende moeder.
langen Garmerwolde
Entree v 10,- p.p.
Donderdag 24 november
Woensdag 9 november
»» Kerkhörn, Garmerwolde;
»» Thesinge: herhalingscursus
10.00 uur: Koffiemorgen
reanimatie.
Zaterdag 26 november
Zaterdag 12 november
»» Thesinge: intocht Sinterklaas
»» Dorpshuis Garmerwolde, vanaf
Zaterdag 17 december
18.30 uur: Disco!
»» Dorpshuis Garmerwolde,
Eerst voor kinderen en vanaf
17.00 uur: Kerstbuffet met een
20.00 uur voor volwassenen.
Oosters tintje.

•
•

