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Joke de Jong als clown Toos (foto: Hetty Boogholt)

Clown zijn: een droom die werke-
lijkheid werd
Joke woont samen met Hetty 
aan de L. van der Veenstraat. 
Ze begon als creatief therapeut 
drama. Werkte voor verschillende 
instellingen en had ooit een eigen 
praktijk. Ze trad en treedt soms 
nog op met een kindertheater 
(met o.a. poppenkast), samen 
met haar zus Corrie. Haar partner 
Hetty regisseert die voorstellingen 
en verzorgt het decor en doet de 
techniek. Zelf schrijft Joke de ver-
halen.
Als inleiding op het verhaal in het 
kindertheater speelde Joke vaak 
al wat clownachtige rollen. Dat 
was haar op het lijf geschreven. 
Clowns hadden van jongs af aan 
al indruk op haar gemaakt. Als 
kind wilde ze graag met het circus 
mee. Toen ze las dat er een echte 
clownschool was in Delft was het 
meteen raak. Ze gaf zich op en 
volgde de opleiding. Een lang ge-
koesterde droom werd werkelijk-
heid.

Het geheim van de clown
Joke gebruikt het woord clown 
vaak als een werkwoord. ‘Als ik 
aan het clownen ben dan…’ 
Of: ‘Clowning is geweldig’ Clown 
zijn is iets wat gebeurt. Vaak 
denken mensen dat een clown ie-
mand is die gek moet doen. Maar 
dat klopt niet helemaal volgens 
Joke. ‘Ik wil als clown natuurlijk 
wel mensen blij maken, maar 
dat is iets anders dan leuk willen 
doen.’ Eigenlijk gaat het niet om 
je ego en belangrijk willen zijn. 
De situatie kan leuk worden als 
er goed contact is vanuit de clown 
met zijn omgeving. Het gaat om 

Joke de Jong uit Garmerwolde is niet alleen Joke, maar ze is ook Joop en Toos. Zij is clown ‘Joop’ voor kinderen en clown ‘Toos’ in 
twee verpleeghuizen op de psychogeriatrische afdelingen (voor dementerende ouderen). Toch bijzonder als je 59 jaar bent. In wat nu 
volgt vertelt zij niet alleen over hoe zij werkt als clown maar ook onthult zij wat het geheim is van de clown.

Het geheim van de clown
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observeren, incasseren en re-
ageren. Om duidelijk te maken 
wat ze bedoelt, geeft Joke een 
voorbeeld van een oefening die 
ze in de opleiding moest doen. 
Binnenkomen, gaan zitten op een 
bankje en een banaan opeten. Je 
stemt je helemaal af op je publiek 
en blijft daar voortdurend mee in 
contact door ze aan te kijken en te 
observeren als je binnenkomt en 
als je de banaan pakt. Je laat aan 
het publiek zien hoe je je voelt, 
als je bijvoorbeeld de schil niet 
los kunt krijgen. Dat probleempje 
incasseer je, er komt een reactie 
en daar reageert de clown weer 
op, observeert weer enzovoort. Er 
ontstaat iets om op door te gaan, 

bijvoorbeeld door uit te vergro-
ten waardoor de situatie grappig 
wordt.
Het is een vak apart. Je leert niet 
een rol en een tekst uit je hoofd, 
zoals je doet als je toneelspeelt. 
In het clownsvak is het anders. Je 
laat alles gebeuren in het nu. Je 
hoofd moet juist leeg zijn, zodat je 
kunt reageren op het moment. Je 
moet durven loslaten. Je hebt ver-
trouwen nodig. Dit kan door even 
voor een act of optreden stil te zit-
ten en daarbij gebruikt Joke soms 
een wijze tekst van de dalai lama.

Clown Toos
Elke week is Joke clown in Inners-
dijk en in Blauwbörgje. Daar werkt 

ze met (dementerende) ouderen. 
Ze noemt zich daar contactclown, 
want het gaat om het contact. Be-
langrijk is om in het contact op de 
belevingswereld van de bewoner 
in te spelen. Door het contact kan 
de dagelijkse sleur doorbroken 
worden, zodat de mensen meer 
vreugde in hun leven ervaren. 
Het kan hen helpen om even uit 
hun isolement te komen en soms 
ook om herinneringen naar boven 
te halen. Als contactclown is ze 
clown Toos. Ze verkleedt zich in 
kleurrijke kleren, heeft een kleine 
accordeon bij zich en wat attribu-
ten: een opvallend tasje met spul-
len die ouderen aanspreken. 
Vaak heeft ze een handpop bij 
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zich. Bijvoorbeeld een zwarte kat 
met grote ogen. Het contact kan 
soms makkelijker via een pop of 
iets dergelijks gemaakt worden en 
daaruit kan een praatje ontstaan. 
Mensen vertellen bijvoorbeeld 
over hun eigen kat van vroeger 
of vragen of ze Kat even mogen 
vasthouden. Aan een bewoon-
ster die vroedvrouw was, liet Toos 
een babypopje zien. Er kwamen 
bij deze mevrouw herinneringen 
naar boven die ze trots vertelde 
aan Toos. 
Ook in het werken met ouderen 
is het observeren, incasseren en 
reageren. Als een bewoner zegt: 
‘Wat zie je er raar uit (met die 
neus)’, dan bevestigt Toos dat en 
zet de neus bijvoorbeeld op haar 
voorhoofd en zegt: ‘nou ja zeg, 
wat een gekkigheid, zo is het be-
ter hè?’ Vaak is het ijs dan meteen 
gebroken. Ze bezoekt ook men-
sen die alleen nog maar in bed 
liggen. Dan zingt of neuriet ze wat 
en houdt iemands hand vast. Zo 
maakt Joke als clown Toos ook 
veel ontroerende momenten mee. 

Clown Joop
Joop is een energieke, chaoti-
sche, vriendelijke en een ietwat 
naïeve clown voor kinderen. Ook 

dan stemt Joke zich af op wat er 
op dat moment speelt. Sommige 
kinderen willen Joop graag hel-
pen, bijvoorbeeld om een zware 
koffer te dragen. Andere vinden 
het prettiger om van een afstand-
je toe te kijken. Het is allemaal 
goed. 
Als clown Joop heeft Joke opge-
treden op scholen en soms ook 
bij bepaalde gelegenheden. Joke 
laat een aantal prachtige foto’s 
zien. Bij de opening van de speel-
tuin in Garmerwolde door bur-
gemeester Van de Nadort kwam 
Joop pal na de officiële opening 
op. Joop vroeg zich af hoe de 
burgemeester iets had kunnen 
openen. Je kunt toch alleen iets 
openen wat gesloten is? Samen 
met een kind knipte Joop met een 
nagelschaartje een lint voor de 
glijbaan door.
Joop geniet van het omgaan met 
kinderen en maakt indruk op kin-
deren. Als er een kind aan de 
deur belt en Hetty doet open dan 
kijken ze nieuwsgierig of Joop er 
misschien ook is. 

Clown Joke
Volgens Hetty laat Joke zich niet 
regisseren. Ook in het poppen-
theater speelt ze in op het mo-

Joke de Jong als Joke (foto: Margriet de Haan)

(vervolg van pagina 1)

ment en improviseert ze veel; dat 
is soms anders dan gepland. Je 
moet het clownzijn echt in je heb-
ben. En dat heeft Joke. Ze heeft 
in de loop van de tijd meerdere 
clowncursussen gevolgd en ook 
aan het einde van dit jaar heeft ze 
zich ingeschreven voor een week-
end. Clown zijn is meer dan een 
hobby of een vak. Voor Joke is 

het een levensweg, waar ze heel 
gelukkig van wordt. Daarvoor wil 
en moet ze zich goed concentre-
ren en laat ze zich inspireren door 
boeddhistische teksten van me-
dedogen. Misschien mag je het zo 
zeggen: het geheim van de clown 
is ook het geheim van Joke.

Irene Plaatsman

Pelgrimstocht naar St. David’s
Eind juli, begin augustus heb ik samen met mijn pelgrimsvriend 
John Burk een vierdaagse voettocht gemaakt over de kustweg 
van Pembrokeshire in Wales (Engeland). Totale lengte: 293 km. 
Het deel van de tocht dat we gelopen hebben, ging van Milford 
Haven naar St. David’s (een afstand van een kleine honderd kilo-
meter). Na de Appalachian Track in Amerika en de pelgrimstocht 
naar Santiago de Compostella wordt deze kustweg in Wales be-
schreven als het mooiste lange-afstandspad ter wereld.

Terug thuis in Garmerwolde en na 
het bekijken van ruim driehonderd 
foto’s kan ik terugkijken op een 
prachtige belevenis. Als je niet 
benauwd bent voor een buitje re-
gen en een koude zee, is het een 
wonderschoon natuurgebied dat 
nog bijna niet ontdekt is door bui-
tenlanders. Denk er wel aan dat 
de taal Welsh (Keltische taal) niet 
te verstaan en te lezen is, maar 
gelukkig staat op de borden naast 
het Welsh ook de Engelse verta-
ling. Op naar de volgende tocht?

Nadat John in 2010 een lang 
weekend in Garmerwolde was, is 
afgesproken om hem in 2011 in 
Engeland op te zoeken. Al snel 
werd het idee geopperd om sa-
men nog eens een pelgrimstocht 
te lopen. Vandaar deze tocht in 
Pembrokeshire.

In het meest westelijke puntje van 
Wales ligt het pelgrimsoord St. 
David’s, het kleinste stadje van 
Groot-Brittannië met een grote 
kathedraal. De heilige David is 
in 584 na Christus overleden en 
heeft op de plek waar nu de ka-
thedraal staat een klooster ge-
sticht. In die periode verspreidde 
het Christendom zich over En-
geland. De kathedraal is in 1176 
gebouwd en ligt merkwaardig ge-
noeg in een dal. De hoofdingang 
van de kerk is alleen te bereiken 
door 39 trappen af te dalen (plaat-
selijk ook wel de 39 artikelen ge-
noemd). In de 15de eeuw is er 
een bisschopspaleis bij gebouwd, 
dat nu een ruïne is. De eerste 
bisschop (Bernard) heeft een of-
ficiële verklaring gekregen van de 
toenmalige paus. Deze verklaring 
houdt in dat pelgrims, indien ze 

St. David’s twee maal in hun leven 
bezoeken, net zo gezegend zullen 
zijn als na een bezoek aan Rome. 
In 1534 heeft Hendrik de Achtste 
de Anglicaanse kerk opgericht en 
behoort de kathedraal tot deze 
kerkgemeenschap. De kathedraal 
is een prachtig bouwwerk en is 
waarschijnlijk behouden gebleven 
omdat de grootvader van Hendrik 
de Achtste (Edmund Tudor, graaf 
van Richmond) er begraven ligt. 
Vanwege de ligging van de kathe-
draal is de klokkentoren op een 
heuvel ernaast gebouwd. In deze 
toren bevinden zich tien grote 
klokken, die handmatig geluid 
moeten worden en waarmee me-
lodieën kunnen worden gespeeld 
(het zogenaamde Bel Ringing).

Na een prima vlucht van Amster-
dam naar Birmingham zijn we de 
dag daarna per trein naar Milford 
Haven gereisd. Hier hadden we 
een Bed & Breakfast besproken. 
Milford Haven staat bekend om 
zijn olieopslag en raffinaderijen, 
maar wandelend over de kustweg 
merk je daar weinig van. De kust-
strook van Pembrokeshire is een 
nationaal park met een rotskust, 
stranden en grotten. Hoogtever-
schillen van vijftig tot honderd 
meter moeten regelmatig worden 

overwonnen. Dit betekent dat je 
gemiddeld niet meer dan drie km 
per uur kunt afleggen. Ook moet 
er rekening mee worden gehou-
den, dat er weinig mensen in dat 
gebied wonen en de plaatsen 
meestal gehuchten zijn. Dus als 
je zeker wilt zijn van een slaap-
plek moet je reserveren of een 
tent meenemen voor noodgeval-
len. Dat laatste hebben we dan 
ook gedaan, omdat we wel van 
wat avontuur houden.
Voor de eerste dag was gepland 
om tot het dorpje Dale te lopen, 
een afstand van zo’n twintig km. 
We waren verbaasd over de bloe-
menpracht en de mooie paden, 
die werkelijk langs de randen van 
de kliffen lopen. Op een enkele 
plek moet je een rivier oversteken 
waar je bij eb over stapstenen 
kunt lopen, anders moet je zo’n 
tien kilometer omlopen. Aangeko-
men bij Dale bleek er geen slaap-
plaats te zijn. Na wat telefonisch 
contact konden we in een vier km, 
verderop gelegen jeugdherberg 
(Marloes Sand) nog twee bedden 
bemachtigen. Die nacht was een 
crime. Een Pool die geen Engels 
sprak ging pas na middernacht op 
bed en stond ‘s morgens om 5.30 
uur met veel kabaal weer op. We 
hadden gelukkig voor het ontbijt 
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nog wat proviand bij ons, anders 
zou het hongerlijden zijn geweest, 
want er was daar niets te koop. 
Dan maar bedelen bij de medebe-
woners, van wie we wat oploskof-
fie mochten gebruiken.
Buiten het feit dat er in de kleine 
dorpen en de prachtige stranden 
veel toeristen zijn, die vaak een 
kort stukje van de route lopen, 
kom je bijna geen lange-afstands-
wandelaars tegen.

De tweede dag zijn we naar Little 
Haven gelopen en kwamen daar-
bij, naast de prachtige natuur, 
twee interessante bezienswaar-
digheden tegen. De eerste was 
het eiland Skomer, dat vanaf Mar-
tin’s Haven per boot bereikbaar 
is. Dit eiland is beroemd om zijn 
bijzondere vogelkolonie en de on-
derwaterwereld. De tweede was 
een pelgrimskerkje waar een kruis 
hangt dat van riet is gevlochten. 
In Little Haven aangekomen heb-
ben we ons eerst op een terrasje 
gezet en een stevige maaltijd met 
een pint bier genomen, want uit-
gehongerd en dorstig waren we 
wel na de ervaring in de jeugdher-
berg. Daarna op jacht naar een 
slaapplek en gelukkig konden we 
terecht in een B&B waar nog een 
kinderkamer met twee bedden vrij 
was en we er alleen konden sla-
pen als we onze eigen slaapzak-
ken zouden gebruiken. Dus weer 
voor een zacht prijsje overnacht. 
We werden speciaal verwend met 
een goed verzorgde high tea en ‘s 
morgen met een geweldig Engels 
ontbijt.

De derde dag zijn we naar New 
Gale Sand gelopen en kwamen 

na een kilometer in Braod Ha-
ven waar een supermarktje was 
en een geldautomaat, maar die 
was helaas leeg. Gelukkig had-
den we nog genoeg geld om tot 
St. David’s te komen, anders sta 
je mooi te kijken. New Gale Sand 
heeft bij eb een fantastisch strand 
(drie km. lang en 200 m. breed) 
wat bij vloed helemaal onder wa-
ter staat. Er wordt veel aan kite-
surfen gedaan, zowel op zee als 
op het strand. Verder valt op dat 
alle mensen die de zee ingaan 
een wetsuit dragen omdat het 
zeewater erg koud is. We konden 
tot onze verbazing heel snel een 
B&B vinden, boven de kroeg waar 
we zaten te eten. Verder was het 
genieten van de kitesurfers.

Herman op de Pembrokeshire kustweg (foto: camera Herman Huiskes)

De laatste dag begonnen we 
te beseffen dat we veel geluk 
hadden met het weer. We had-
den, na alle berichten van ken-
ners, gerekend op veel, heel 
veel regen. Tot nu toe hadden 
we alleen ‘s nachts een buitje 
gehad en voor de rest zonnig 
wandelweer met een zeebries. 
Ook voor de komende dagen 
was prachtig weer voorspeld. De 
kustweg van Little Haven tot aan 
St. David’s is een droom. De na-
tuur is prachtig, de rotskust steil 
en overweldigend, de stranden 
zijn net privébaaien en de zee is 
diep blauw en super helder. Na 
elke klim is de verrassing van 
wat je te zien krijgt enorm. Ook 
kwamen we kort voor St. David’s 

nog een paar steile-wandklim-
mers tegen. Tenslotte bereikten 
we aan het eind van de middag 
het eindpunt van deze prachtige 
tocht: het pelgrimsoord St. Da-
vids.
We hebben een extra dag in St. 
Davids doorgebracht om vol-
doende tijd te hebben om het 
plaatsje en vooral de kathedraal 
te bezichtigen. Verder hebben 
we op een barbecue ter gelegen-
heid van een geldinzamelingsac-
tie kennisgemaakt met het hoofd 
van de ‘bell ringers’ van de ka-
thedraal en waren we welkom bij 
een uitvoering van een kerkkoor 
en bij het klokluiden.

Herman Huiskes

Sint Maarten in GarmerwoldeGroentedief gesignaleerd

Wende Bijsterveld heeft na het zingen van een Sint Maarten liedje wat  
lekkers gekregen (foto: Margriet de Haan)

Uit de tuin van Andries en Trijn van der Meulen in Thesinge wordt groente 
gestolen… (foto: Andries van der Meulen)

(vervolg van pagina 2)
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Op woensdag 9 november werd er een Instructie Ver-
antwoord Alcoholgebruik (IVA) in dorpshuis De Leeuw 
gegeven, mede aangeboden door de Vereniging Gro-
ninger Dorpen. 

Er waren zo’n twintig mensen uit Garmerwolde en Thesinge. Na on-
geveer twee uur voorlichting door middel van woord en filmpjes en het 
over en weer beantwoorden van vragen en opmerkingen in positieve 
zin, is een ieder met een certificaat naar huis gegaan en kan men een 
keer als vrijwilliger achter de bar.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Meziek Mit Bus

Gezocht: tekenaars met of zonder ervaring

IVA

Met onze reisleider Bertus Kol ver-
trekken we op zondag 30 oktober 
in een vrijwel volle bus naar Dorps-
huis Ruischerbrug, waar JB’s 
BluesCrew de warming up voor 
de Thesinger reizigers verzorgt. 
Echte blues van het stevige soort.
In café Moeke Vaatstra in Zuid-
wolde staan Denvis & The Real 
Deal met gevarieerde muziekstij-
len: rock, soul en blues waarop 
door sommigen spontaan gedanst 
wordt.
In Thesinge onze uitsmijter van de 
middag door Ad Vanderveen, gi-

taar, mondharmonica en zang sa-
men met Kersten de Ligny, zang 
en percussie. Heel sfeervolle luis-
termuziek, die Americana wordt 
genoemd, in de passende sfeer 
van café Molenzicht.
De organisatoren uit Thesinge, 
Ton Ensing, Andries van der Meu-
len en Bertus Kol, hebben met 
de culturele organisaties uit Rui-
scherbrug en Zuidwolde weer een 
spektakel van formaat neergezet.
Dit jaar moesten er zelfs vijf bus-
sen rijden om iedereen te kunnen 
vervoeren; er waren tachtig men-
sen meer dan vorig jaar!

Truus Top
Een goedgevulde bus verlaat Thesinge op weg naar de meziek  
(foto: Andries van der Meulen)

Aaltje en Johan Mollema ontvangen hun certificaat (foto: Sieb-Klaas Iwema)

Heb je zin in ongedwongen en intuïtief tekenen?
Kom dan naar de adventreeks: ongedwongen tekenen in de donker 
wordende dagen. Stilstaan op papier bij patronen en gekozen paden. 
Tekenthema’s als knopen en vlechten, mandala’s en labyrint komen 
aan bod. Vier vrijdagochtenden van 10.00 uur tot 11.30 uur op 2, 9, 16 
en 23 december in het dorpshuis van Garmerwolde. De prijs inclusief 
materiaal bedraagt 60 euro.
Informatie of opgave: wonderflow@live.nl, www.wonderflow.nl.

Sarah Baert

Beste mensen
Mede namens Ina en de kinderen wil ik jullie hartelijk danken voor 
de blijken van medeleven tijdens de periode dat ik een chemokuur 
moest ondergaan. Wij beseffen nu hoe belangrijk een warme om-
geving is bij een dergelijk ingrijpend proces. Het is onvoorstelbaar 
hoeveel e-mails, prachtige kaarten, bloemen, fruitmanden etc. wij 
hebben mogen ontvangen.

Jullie betrokkenheid heeft er mede toe bijgedragen dat wij deze pe-
riode tot zover hebben kunnen doorstaan. 

Met vriendelijke groet,  
Peter Heidema

Nieuwe bewoners
Wij zijn in maart 2011 in Gar-
merwolde komen wonen en wil-
len ons graag even voorstellen: 
Tjeerd Nanninga (50) en Ineke 
Oosterveld (46). Wij zijn in febru-
ari jl. getrouwd en zijn in maart 
verhuisd naar de Lageweg 18 in 
Garmerwolde. We komen allebei 
uit de stad Groningen en genie-
ten nu dagelijks van ons huis, 
onze tuin, het uitzicht, de rust en 
de natuur. Wij vinden dat wij op 
een prachtige plek in een prachtig 
huis wonen.

We delen ons huis geregeld met 

een aantal van onze kinderen, 
onze hond en onze poes.
In het dagelijks leven werkt 
Tjeerd als conrector op Het Hoge-
land College te Wehe-den Hoorn 
en Ineke werkt als medewerker 
opleidingen op de PABO van 
de Hanzehogeschool. We heb-
ben allebei fotografie als hobby. 
Ineke maakt vooral natuur- en 
landschapsfoto’s, Tjeerd is meer 
bezig met straat- en portretfoto-
grafie. We geven ook fotocursus-
sen voor beginners. We hebben 
daar in ons nieuwe huis mooi de 
ruimte voor.

Tjeerd Nanninga en Ineke Oosterveld
Tel. 050 5499648

Tjeerd Nanninga en Ineke Oosterveld voor hun nieuwe huis  
(foto: Ella Nanninga)



6

Harrie Meier en Simon Dijksterhuis, betrokken buurtagenten
Een stevige herenfiets staat voor de politiepost aan het Koopmansplein in Ten Boer. De fiets van Harrie Meier, samen met Simon 
Dijksterhuis buurtagent in de gemeente Ten Boer. Als weer en tijd het toelaten, maken de twee graag hun dorpenronde per tweewie-
ler. ‘We willen aanspreekbaar zijn, en dat lukt op de fiets makkelijker dan in de auto’, zegt Meier. Een gesprek over een geweldige 
baan: buurtagent.

Twee petten
Zo’n tien jaar geleden deed hij zijn 
intrede: de buurtagent. Eerder wa-
ren rijks- en gemeentepolitie sa-
mengevoegd tot één Nederlandse 
politie. Dat leek handig, maar het 
gevolg was een grote afstand tus-
sen burgers en politieagenten. 
Opnieuw reden voor een reorga-
nisatie dus. De buurt- of wijkagent 
ging het basispolitiewerk doen in 
buurt of wijk. Hoe dat bevalt? ‘Ge-
wéldig’, vindt Meier. Sinds 1977 
werkte hij al bij de rijkspolitie op 
het platteland. ‘In die tijd moest 
je wonen in de gemeente waarin 
je werkte. Ik woonde dus al in Ten 
Boer, en voelde me daar erg ver-
bonden mee. Toen ik hier buurta-
gent kon worden, greep ik die 
kans dan ook met beide handen 
aan.’ Ook als ‘ambteloos burger’ 
zijn Meier en zijn collega Dijkster-
huis, die in Ten Post woont, erg 
betrokken bij het wel en wee in 
hun woonplaats. Bijvoorbeeld als 
bestuurslid van de plaatselijke ver-
eniging Dorpsbelangen. ‘Dan heb 
je wel eens twee petten op. Zoals 
het ook wel gebeurt dat mensen 
je in je vrije tijd aanspreken als 
agent. Dat privé en werk in elkaar 
over lopen, dat neem ik voor lief.’

Wat doet de buurtagent?
‘Als buurtagent heb je eigenlijk 
met alle facetten van het vak te 
maken. Dat is ook het mooie van 
dit werk’ zegt Meier enthousiast.
De politiepost in Ten Boer is on-
derdeel van de basiseenheid 
Uithuizen, waaronder ook de ge-
meenten Eemsmond, Bedum en 
Loppersum vallen. Net als hun 
collega’s van deze basiseenheid 
draaien Meier en Dijksterhuis ook 
(nood)diensten in de surveillance-
auto. Maar wel in mindere mate. 
De buurtagenten richten zich 
vooral op hun eigen gemeente. 
‘We kunnen eigenlijk doen wat wij 
belangrijk vinden, hebben de vrij-
heid onze eigen agenda in te vul-
len. Alle plaatselijke zaken die wat 
langer de aandacht nodig hebben, 
behandelen we. Bij een eenmali-
ge burenruzie, zijn wij niet direct 
nodig. Maar als het om een lang-
lopende kwestie gaat, dan pak-
ken wij het op. Dat geldt ook voor 
structurele verkeerszaken, zoals 
verkeersdrempels. Of herhaal-
delijke overlast door jongeren. In 
zo’n geval gaan we met hen en de 
omwonenden praten. Ons voor-
deel is dat we de mensen en de 
situatie ter plekke goed kennen. 

Dat kun je van de agenten van de 
noodhulp niet verwachten.’ 

Korte lijnen
Meier komt net van het maande-
lijks overleg met burgemeester 
Van de Nadort waarin allerlei za-
ken op het gebied van veiligheid 
en openbare orde ter sprake ko-
men. De buurtagenten overleg-
gen heel wat af: met de horeca, 
de werkgroep Jeugd en Veilig-

Overlast rondom de JOP (Jongeren Ophoud Plek) aan de Oude 
Rijksweg in Garmerwolde heeft geleid tot een alcoholverbod. 
Meier: ‘Ooit kreeg de jeugd van Garmerwolde een aanmoedigings-
prijs voor het opzetten van deze JOP. Helaas verloedert de plek nu 
zienderogen: brandstichtingen, achtergelaten vuil, waaronder stuk-
gegooide bierflesjes, en lawaaioverlast. Waarschuwen helpt beter 
dan bekeuringen. We gaan dan ook regelmatig in gesprek met de 
jongeren. Toch is er nu een alcoholverbod afgekondigd.’

Wat houdt het verbod in? 
Het college van B&W heeft het gebied rondom de JOP aangewezen 
als verboden gebied voor het nuttigen van alcoholhoudende drank 
op straat (art. 2.4.8. APV). Het is ook niet toegestaan in dit gebied 
alcohol in aangebroken of gesloten verpakking bij zich te hebben. 
De politie controleert regelmatig. Bij drinken en in bezit hebben van 
alcohol volgt een bekeuring.

Alcoholverbod bij JOP Garmerwolde

Harrie Meier en Simon Dijksterhuis (foto: Margriet de Haan)

heid, de Verkeerscommissie, de 
verenigingen van Dorpsbelangen, 
om maar een paar voorbeelden te 
noemen. ‘We werken in een rela-
tief kleine gemeente, dus de lijnen 
zijn kort. Je kunt elkaar ook bui-
ten een vergadering om makkelijk 
aanspreken en dat is een groot 
voordeel.’

Melden en volhouden
Sirenes, spanning en sensatie, 
politieseries staan er bol van. De 
werkelijkheid is, zeker in Ten Boer, 
wat minder spectaculair. Meier: 
‘Ten Boer is een relatief rustige 
gemeente, en kwam zelfs als 
tweede veiligste gemeente van 
de provincie Groningen uit een 
landelijk onderzoek. Natuurlijk 
gebeurt er “achter de voordeur” 
het nodige. Maar van heel zware 
overlast is hier geen sprake.’ 
Tijdens het interview een roffel op 
de deur. Een Ten Boerster steekt 
zijn hoofd om de hoek. ‘Nou heb-
ben ze vannacht weer op de deur 
staan rammen en stenen gegooid.’ 
Meier weet ervan, noteert het. 
‘Het is zo belangrijk dat mensen 
een melding doen’, benadrukt hij. 
Hij kent de klacht dat het meld-
nummer (0900 - 8844) soms 
moeilijk te bereiken is. ‘Volhou-
den’ is zijn advies. ‘En ook niet 
te lang wachten met een melding 
en dan zeggen: “We hebben al 
maandenlang last van…” Als wij 
niet op de hoogte gehouden wor-
den, kunnen we ook niets doen.’ 

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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Klusdag Garmerhof

Hij kan er weer even tegen

Ook dit jaar heeft de Garmerhof 
weer zijn ‘winterbeurt’ gekregen. 
Zoals gepland kon de klus op za-
terdag 5 november geklaard wor-
den. Het weer was dit jaar geen 
spelbreker. Het was zelfs prima 
‘tuinweer’, niet te warm en niet te 
koud en half bewolkt. Zoals u zich 
ongetwijfeld nog herinnert was het 
vorig jaar wel even anders: bak-
ken regen kwamen die ochtend 
uit de lucht zodat de Garmerhof in 
2010 pas een paar weken later op 
orde was.
Al vroeg (om negen uur) stond een 
flinke ploeg dorpelingen klaar om 
de heggen te gaan knippen, de 
bomen te snoeien, onkruid te wie-
den op het dak van de fietsenstal-
ling en slootkanten te schonen. Bij 
deze laatste klus had Nico Groot-
hoff het voorbereidende werk al 
gedaan want hij had de walkanten 
in de week ervoor met groot mate-
rieel aangepakt. Verder was Land-

Heeft u hem ook al weer gehoord, de klok van Thesinge? Geduld is een schone zaak maar soms 
wordt het wel danig op de proef gesteld. Zo ook bij de restauratie van de Kloosterkerk.

schapsbeheer Groningen aanwe-
zig om te helpen de fruitbomen te 
snoeien en sommige weer rechtop 
te zetten. Ook werd door hen hier 
en daar een dode struik vervan-
gen. En Oudman in Thesinge 
heeft gezorgd dat de apparaten 
met benzinemotor deze klusdag 
niet droog kwamen te staan.
Trouwens, niet alleen de Garmer-
hof maar ook de paden van het 
kerkhof zijn die zaterdag door de 
vrijwilligers onder handen geno-
men.
Om ongeveer drie uur was de klus 
geklaard en kon met aanhangers, 
beschikbaar gesteld door Aanne-
mersbedrijf Havenga, het snoeiaf-
val direct naar gemeentewerken 
Ten Boer worden afgevoerd. Zo-
als gebruikelijk zorgde Dorpsbe-
langen weer uitstekend voor de 
catering: ‘s ochtends koffie of thee 
met koek en tussen de middag 
soep met broodjes.

Voor diegene onder onze lezers 
die niet weten waar of wat de Gar-
merhof is. De Garmerhof vormt de 
entree van Garmerwolde, rechts 
achter de fietsenstalling. De ver-
eniging van Dorpsbelangen Gar-
merwolde heeft dit terrein voor 
een symbolisch bedrag in pacht 
van vof Prins. Dorpsbelangen 
zorgt een paar keer per jaar met 

een clubje vrijwilligers dat de hof 
er netjes bij ligt. In de hof staan 
een paar bankjes, een picknickta-
fel (beschikbaar gesteld door de 
Agrishop) en natuurlijk ook een 
aantal oude soorten fruitbomen. 
Het fruit is vrij te plukken voor de 
inwoners van Garmerwolde.

Henk Vliem

Tjakko, Joris en Peter zijn hard aan het werk (foto: Margriet de Haan)

Eerst waren de gierzwaluwen 
spelbreker in dit project, later deed 
het weer een duit in het zakje. De 
temperatuur was uitstekend, het 
was alleen een beetje nat… Dat 
zorgde ervoor dat de loodgieter 
behoorlijk meer tijd nodig had dan 
verwacht. Gelukkig was hij net op 
tijd klaar, zodat schilder Hofstede 
alles nog netjes in de verf kon zet-
ten.
Wat is er nu eigenlijk allemaal ge-
beurd de laatste maanden?
De grootste klus was de dakruiter. 

De staanders waren behoorlijk 
verrot. Die zijn helemaal hersteld. 
De slechte loden dakplaten en de 
vloer van de dakruiter zijn vervan-
gen en er is een nieuw hekje rond 
de klok geplaatst. Arend Kol heeft 
de windwijzer, de zwaan, weer 
met nieuw bladgoud bekleed en 
natuurlijk is de dakruiter geschil-
derd, net zoals de dakgoot, de 
voordeur en de ramen (binnen en 
buiten). Binnen is het slechte stuc-
werk hersteld. De kap en zolder 
zijn behandeld tegen houtworm 

en ander ongedierte en over de 
zoldervloer komt nog een nieuwe 
vloer van platen die moet zorgen 
voor isolatie. Die klus moet nog 
worden geklaard maar dat neemt 
niet weg dat de klok nu weer loopt 
en dat er geluid kan worden. Dat 
laatste hebben de Thesingers ge-
merkt. Zaterdag 19 november jl. 
hebben we de klok ‘gesmeerd’. 
Natuurlijk omdat de restauratie 
officieel was afgerond, maar ze-
ker ook als dank aan alle mensen 
die ons geregeld - de grasmaai-
erpoule - of bij ‘brand’ willen hel-
pen. Daar zijn wij ontzettend blij 
mee en dat wilden we graag laten 
blijken. Vandaar een klein feestje 
met alle betrokkenen bij dit pro-
ject en met al onze vrijwilligers. Er 
was snert van Clara van Zanten 
en een borrel van meneer Son-
nema. Vanaf nu nemen wij onze 
dagelijkse taak, de gang naar de 
zolder voor het opwinden van de 
klok, weer op ons en kunnen de 
Thesingers hun wekkertjes weer 
opbergen.
De kerk kan er weer even tegen.
Namens de plaatselijke commis-
sie van de SOGK Thesinge,

Pluc Plaatsman
De dakruiter in volle glorie hersteld, klaar voor een nestje gierzwaluwen.  
(foto: Desiree Luiken)

Bruidspaar Esther Sibma en Alfred 
Ottens op 16 september bij de 
Kloosterkerk, die toen nog steeds in 
de steigers stond…  
(foto: Carlo van de Wiel)
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A Capelli met kerstmuziek  
in Thesinge
Bent u ook zo gek op kerstmuziek, 
op mooie christmas carols zoals 
‘Away in a manger’ en ‘Go tell it 
on the mountain’ ? Mooie kerstlie-
deren en dan ook nog prachtig ge-
zongen? Dan mag u het volgende 
concert in geen geval missen: op 
zondagmiddag 18 december om 
15.00 uur treedt in de Klooster-
kerk het Vocaal Ensemble A Ca-
pelli voor u op en zij zullen u deze 
middag met hun kerstconcert he-
lemaal in de kerstsfeer brengen.
A Capelli is een goed en jong koor 
uit de stad Groningen en timmert 
behoorlijk aan de weg. De kwa-
liteit van het koor doet van zich 

November

Volgens kenners dreigt November 2011 de warmste en droogste 
van zijn soort te worden in de geschiedenis van de weermete-
rij. Fredje heeft altijd al iets met november gehad en is op zoek 
gegaan naar meer bijzonderheden over deze slacht-, bloed- of 
nevelmaand.

•  Het is de elfde maand in de gregoriaanse kalender. De naam komt 
van het Latijnse novem omdat het in de Romeinse kalender de 
negende maand was, voordat januari en februari eraan werden 
toegevoegd.

•  De sterrenbeelden voor november zijn Schorpioen en Boogschutter.
•  De gemiddelde temperatuur in Eelde voor november is 5,5 graden 

Celsius. Het gemiddelde aantal dagen in Eelde van meer dan 20 
graden Celsius is: nul.

•  November begint in niet-schrikkeljaren op dezelfde dag van de 
week als februari.

•  Er zijn maar vier maanden met dertig dagen (tel uit op de knokkels 
van je hand).

•  Op het noordelijk halfrond is november de laatste maand van de 
meteorologische herfst, evenals mei op het zuidelijk halfrond.

•  Veel mensen gaan in mei en november voor halfjaarlijkse controle 
naar de tandarts.

•  Door de toenemende kou, het gure weer en de kortere dagen staat 
november vanouds voor verval, somberheid en wanhoop, zoals blijkt 
uit November Rain van Tom Waits of November van Rowwen Hèze.

•  November wordt gebruikt voor de letter ‘N’ in het internationale 
spellingsalfabet.

•  1 november was Nieuwjaarsdag in heidense tijden, het christen-
dom maakte er Allerheiligen van.

•  Op de vierde donderdag van november vieren ze in de Verenigde 
Staten Thanksgiving Day, met kalkoen, aardappelpuree en cran-
berrysaus. De dag erna is Buy Nothing Day.

•  November is de internationale maand van de alvleesklierkanker, 
de ziekte van Alzheimer, de granaatappel, de trommel en de katho-
lieke zielen in het vagevuur.

•  In November worden jonge wijnen geïntroduceerd, waaronder de 
Beaujolais Primeur.

•  En tot slot uit de Enkhuizer Almanak: ‘November warm en fijn, het 
zal een strenge winter zijn.’

Fredje Bouma

spreken en het feit dat ze vorig 
jaar het muziekfestival op Schier-
monnikoog gewonnen hebben, is 
daar een bewijs van.

De entree is v 7,50 en voor koffie 
of thee wordt gezorgd. Na afloop 
van het concert is het mogelijk om 
in café ‘De Oude school’ nog na 
te genieten.
Wij kunnen u alvast verklappen 
dat het een sfeervolle middag 
wordt dus mis dit niet! Kijk ook 
op www.thesinge.com/cultuur/fe-
licitas.

Stichting Felicitas

Bedankt
‘Soms beklom Sander de hoogste bergen,
soms ging hij door de diepste dalen’.

‘Ik zie je later…’ Dat waren zijn allerlaatste woorden,
daar putten wij kracht uit, maar wij missen hem verschrikkelijk.

Wij kunnen alleen maar zeggen: ‘Ontzettend bedankt voor de over-
weldigende steun en de woorden van troost die wij van jullie gehad 
hebben en nog steeds krijgen.’

Garmerwolde, november 2011,

Marga Wagenaar, Jan van Dijk, Marten, Laura

Brug 10
Zaterdag 3 december kun je bij Brug 10 je decemberinkopen doen on-
der het genot van warme chocomel en Sint-lekkernijen. Op zaterdag 
17 december van 14.00-18.00 uur is er weer een gezellige kerstfair 
bij Brug 10. Ook is er een leuke kerstworkshop ‘guirlande maken voor 
kinderen’, je kunt je daarvoor opgeven bij Brug 10, tel. 06-27 313 380 of 
per e-mail: jpjansen11@hetnet.nl.

Janet Jansen
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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

Kopij inleveren via:
gentexpress@hotmail.com, 
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 
16; uiterlijk dinsdag 13 december  
voor 18.00 uur.

Mette Jettinghof als zombie tijdens Halloween in het dorpshuis van 
Garmerwolde (foto: Margriet de Haan)

Agenda

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge

Wist-u-dat...

Stoomfluitjes

Elke zaterdag
 » Thesinge; 15.00 - 20.00 uur:  
Café De Oude School open.
Zaterdag 26 november

 » Thesinge: Intocht Sinterklaas.
Donderdag 1 december

 » Schoolplein Thesinge; 18.00 - 
19.00 uur: bezoek Sinterklaas in 
zijn caravan!
Zaterdag 3 december

 » Brug 10, Garmerwolde:  
Decemberinkopen onder het 
genot van warme chocomel en 
Sint-lekkernijen.
Zaterdag 10 december

 » Thesinge: Intocht kerstboom 
onder het genot van glühwein en 
warme chocolademelk.
Woensdag 14 december

 » Dorpshuis De Leeuw, Garmer-
wolde; 19.45 uur: Kerstavond bij 
de NBvP, verzorgd door de leden 
uit de W.F. Hildebrandstraat en 
de L. van der Veenstraat.
Zaterdag 17 december

 » Brug 10, Garmerwolde;  
van 14.00 - 18.00 uur: Kerstfair.

 » Dorpshuis De Leeuw,  
Garmerwolde: Kerstdiner.
Zondag 18 december

 » Kloosterkerk Thesinge; 15.00 
uur: Kerstconcert Vocaal Ensem-
ble A Capelli, entree v 7,50. Voor 
koffie of thee wordt gezorgd. Na 
afloop nagenieten in café ‘De 
Oude School’.
Donderdag 22 december

 » Kerkhörn, Garmerwolde; 10.00 
uur: Koffiemorgen.

Zondag 27 november 
 » 1e zondag advent 
 » om 10.00 uur in Thesinge 
 » voorganger is drs. mw. Hamstra 
uit Onderdendam 

 » aansluitend koffiedrinken in 
Trefpunt 
Zondag 4 december 

 » 2e zondag advent 
 » om 10.00 uur in Thesinge 
 » voorganger is ds. Alblas uit Bedum 
Zondag 11 december 

 » 3e zondag advent 
 » om 10.00 uur in Thesinge 
 » voorganger is ds. Fortuin uit 
Groningen

Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge
Zondag 27 november 

 » 09.30 uur Ds. J. Huisman
 » 17.00 uur Ds. B. Reinders
Zondag 4 december 

 » 09.30 uur Prof. H.J. Selderhuis 
(H.A.)

 » 14.30 uur Prof. H.J. Selderhuis 
(N.B.)
Zondag 11 december 

 » 09.30 uur St. M. Bot
 » 14.30 uur St. M. Bot

Zondag 18 december 
 » 09.30 uur Dienst des Woords
 » 14.30 uur Ds. J. van ‘t Spijker
Zondag 25 december
(1e kerstdag)

 » 09.30 uur Dienst des Woords
 » 14.30 uur Ds. G. Huisman
Maandag 26 december
(2e kerstdag)

 » 10.00 uur Br. L. Hilbers  
(gezamenlijke zangdienst met de 
kindernevendienst)

De klaverjasavond in november heeft de volgende uitslag opgele-
verd: Op een gedeelde eerste plaats: Theo Visser en Jannes Rama-
ker, beide 5604 punten.
Nummer 3 werd Henk Vliem met 5001 en nummer 4 was Jan van der 
Molen met 4404 punten.

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

“De Soos”

Zondag 18 december 
 » 4e zondag advent 
 » om 10.00 uur in Thesinge 
 » voorganger is dhr. Bronsema uit 
Uithuizen
24 december

 » kerstnachtdiensten
 » om 20.30 uur in de Kloosterkerk 
Thesinge

 » om 22.00 uur in de Dorpskerk te 
Garmerwolde
25 december

 » 1e kerstdag 
 » om 10.00 uur in Thesinge
 » voorganger is drs. L. van der 
Molen uit Winsum

•  de kerstboom in Thesinge feestelijk wordt ingehaald op zaterdag 
10 december?

•  dit gaat gaat gebeuren onder het genot van winters lekkers (zie ook 
de Agenda)?

•  de kinderen die middag versieringen kunnen gaan maken voor de boom 
en de Thesingers hier nog een nieuwsbrief over in de bus krijgen?

•  de jeugdleden van GEO in de laatste week van het jaar weer langs 
komen voor de oliebollenactie?

•  u uw bestelling tot 28 december ook telefonisch kunt opgeven?
•  dat dit kan bij Jolanda Guikema (06 25 490 240) of Greetje den 

Enting (050 541 8191)?

Gevonden: Winterjas, van Gils, 
zwartgrijs visgraat, maat 48-50. 
De jas is zaterdag 5 novem-
ber gevonden in de struiken 
bij de CAI-kast naast de fiet-
senstalling van de Garmerhof.  
Inlichtingen: 050 541 6121.


