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Vlnr: Anneke Kattenberg, Cheryl Hawkins, Betsy Havenga en Katrien Post (foto: Margriet de Haan)

Cheryl ontmoette haar man in 
Parijs. De vonk sloeg over en ze 
besloten samen drie maanden 
door Amerika te reizen. Vervol-
gens trok het jonge stel bij Ro-
berts moeder in die in Groningen 
woonde. Van daar uit betrokken 
ze een flatje in de Indische buurt. 
Het was Robert die in 1981 het 
huis aan de Grasdijkweg te koop 
zag staan. Het was een strenge 
winter toen ze het huis betrokken 
en er moest heel wat aan gebeu-
ren. Cheryl sprak nog nauwe-
lijks Nederlands. In de stad ging 
men over op het Engels zodra 
ze hoorden dat Cheryl uit Groot 
Brittannië kwam. Ook met Robert 
sprak ze Engels. Dit bevorderde 
haar beheersing van de Neder-
landse taal niet bepaald. Ze zijn 
pas op het Nederlands overgaan 
toen hun eerste kind twee jaar 
oud was.

Mevrouw Veenstra
De eerste buren die zij aan de 
Grasdijkweg ontmoette was de 
familie Veenstra die daar een 
rozenkwekerij had. Het was een 
hardwerkende Groningse fami-
lie. Een leuke anekdote is dat 
mevrouw Veenstra altijd onkruid 
(inclusief brandnetels) met haar 
blote handen uittrok. Toen Cheryl 
dit ook deed, waren haar handen 
‘s avonds als ballonnen zo dik. 
Cheryl kon altijd aanschuiven in 
de keuken waar de familie en de 
werknemers koffie dronken. Hier 
werd Nederlands gesproken en 
zo leerde Cheryl beter Neder-
lands spreken. 

Cheryl Hawkins woont samen met haar man Robert al dertig jaar aan de Grasdijkweg in Garmerwolde. De Britse kwam vanwege de 
liefde naar Nederland. Bij haar kennismaking met de Nederlandse taal en cultuur en haar uiteindelijke integratie, hebben vier vrou-
wen van de Grasdijkweg een grote rol gespeeld.

De vier vrouwen die zo belangrijk
waren voor Cheryl 
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Katrien Post
De schoondochter van mevrouw 
Veenstra, Katrien Post, leverde 
een belangrijke bijdrage aan het 
‘vernederlandsen’ van Cheryl. 
Hoewel Cheryl destijds erg verle-
gen was, was ze ook koppig. Ze 
was dol op het Nederlandse eten, 
maar wilde niet aan alle Neder-
landse tradities meedoen. Zo had 
het Sint Maarten lopen in haar op-
tiek meer weg van bedelen en vier-
de je kerst maar geen Sinterklaas. 
Katrien heeft Cheryl uiteindelijk 
maar eens duidelijk verteld dat ze 
nu in Nederland was. Aanpassen 
dus! Katrien leerde de kinderen 

van Cheryl dus schaatsen op het 
Damsterdiep, Cheryl liep in no-
vember langs de deuren en vierde 
Sinterklaas met de kinderen. 

Betsy Havenga
De familie Havenga had een boer-
derij aan de Grasdijkweg. Betsy 
Havenga was een soort surro-
gaatmoeder voor Cheryl. Ze kon 
altijd aankloppen voor een kop 
koffie met koek en Betsy leerde 
haar naaien. Cheryl genoot van 
dit contact en was ook regelma-
tig in de stallen te vinden waar 
ze hielp met het wassen van de 
koeien. 

Anneke Kattenberg
Robert, meubelmaker van be-
roep, maakte ladekasten en hij 
verkocht deze samen met Cheryl. 
Sinds 1988 hebben ze een winkel 
in de Folkingestraat in Groningen. 
Hier bracht Cheryl de kasten aan 
de man. Dit kon alleen doordat ze 
haar drie kinderen altijd bij An-
neke Kattenberg kon brengen. 
Anneke had gewerkt als schooljuf 
en heeft de kinderen van Cheryl 
veel geleerd op creatieve en an-
der vlakken.

Door de warmte van deze vier 
vrouwen en hun families heeft 
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om Woltersum, ook de mensen in 
Garmerwolde hebben de ME bij 
de deur gehad. De Eemskanaal-
dijk is slecht; niet alleen nu, maar 
al wel zo’n 20 jaar. En over de 
volle lengte tussen het Jan Wie-
renga’s Bos en de Washuister-
weg. Als er soms een nieuw schip 
naar Delfzijl gaat, wordt het water 
‘opgepot’ en heb je het ook. 
Tussen 1990 en 1998 hebben ze 
daarom van Groningen tot Delfzijl 
aan beide kanten van het kanaal 
dicht plastic gaas met Zwitsers 
rotssteen boven de beschoeiing 
aangebracht. Tot ongeveer een 
meter onder de waterlijn (met de 
meeste stenen boven) en tien 

Pompen of verzuipen… (foto: Sieb-Klaas Iwema)

Geen Gronings rijstveld (foto: Sieb-Klaas Iwema)

Ei, de ME!
Vanaf nieuwjaarsmiddag heeft het erg veel geregend met als ge-
volg: hoog water in het Damsterdiep op maandag 2 januari! Dat 
betekent dat het Geweide langs de Geweideweg begon over te 
stromen op het akkerland van Piet van Zanten. Nee, het was geen 
begin van een jachthaven of rijstveld…

Maar goed, het waterschap ge-
beld. Zij hebben een schot ge-
plaatst en zijn met een pomp van 
15.000 liter per minuut gaan pom-
pen (± 3 minuten is een ‘kuper’ 
vrachtauto). Er kwam nog een 
tweede pomp om ook de tocht in 
de polder via het Geweide leeg te 
pompen.

Evacuatie
Wie kon bedenken dat de vrijdag 
erop de mensen en dieren tussen 
het Damsterdiep en het Eemska-
naal (vrijwillig) geëvacueerd zou-
den worden! Het ging niet alleen 

meter het kanaal in, zo’n 1000 kg 
per m2. Dit was nodig in verband 
met de bodemdaling door de gas-
winning. Was er toen geen sluis-
gemaalcomplex op komst? En in 
of rond 1995 is de dijk ook nog 
gesondeerd.
Er werd niet overal even goed met 
de beschoeiing omgegaan (stuk 
en niet gemaakt). Toen was het 
ook al een centenkwestie, want 
er is al vaker over de eigendoms-
kwestie geruzied. Van het water-
schap naar de provincie Gronin-
gen en (soms met gemeentes) en 
vice versa. Zo ook in 2008 (zie de 

G&T van november dat jaar). En 
waar nu het eigendom van de dijk 
ligt?
Maar dat er bar weinig van terecht 
is gekomen, weet ik wel. Dit komt 
ook mede doordat men er steeds 
meer bij haalt of eist (het Dijkpark) 
en men zo hoopt het voor steeds 
minder geld klaar te krijgen (lees: 
subsidies te werven). Dus de ge-
meente Ten Boer wist donders 
goed van de toestand van de dijk 
bij Woltersum.
Conclusie: strik voor, en ze weten 
opeens nergens van. En de extra 
kosten? Ach… drie keer raden.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

(vervolg van pagina 1)

Cheryl zich nooit een buiten-
landse gevoeld. Tot op de dag 
van vandaag voelt ze zich thuis 
in Garmerwolde en Nederland. 

Ondanks de complexe taal en de 
haar vreemde tradities. 

Margriet de Haan

Robert en Cheryl (foto: Cheryl Hawkins)

Nijjoarsveziede NBvP
Op de Nijjoarsveziede van de NBvP, Vrouwen van Nu d.d. 13 janu-
ari jl. kunnen we genieten van gezellige – meest Nederlandstalige 
– muziek, verzorgd door de virtuoze toetsenist Karl May van de 
band ‘Fore Ever’. Ter afwisseling heeft ie ook nog een kleine quiz 
met enkele ja/nee vragen.
Uiteraard ontbreken ook de zelfgebakken rolletjes (met slag-
room!) en de rozijnen met brandewijn niet.

Na slechts een paar klanken moeten we proberen het lied en de zanger/
zangeres te raden. Daarna verschijnt de tekst op een karaoke scherm 
en kunnen we het gezellig meezingen.
Dick Groenhagen herkent de eerste melodieën meteen en zingt de 
tekst feilloos mee. Alleen de naam van de zanger kost wat meer moeite. 
Op deze manier is er voor Karl May geen lol aan. Hij staat dan ook te 
glimmen op het toneel als hij eindelijk een lied heeft dat niet (meteen) 
wordt geraden.
Een goed artiest kent zijn pappenheimers; hij vindt Dick bereid om na 
de pauze ‘Daar in dat kleine café aan de haven’ solo te zingen. Doordat 
hij zijn aandacht steeds meer op de linkerkant en het middenvak richt, 
wordt de rechterachterflank helaas vergeten! Tot tweemaal toe geven 
de dames het goede antwoord, maar ze worden niet gehoord…

Tot slot volgt de tombola; velen gaan weer met een of meer leuke prijs-
jes naar huis. De rollade is voor Egbert Post en de mand met Groninger 
producten belandt bij Carel Hazeveld.
De NBvP, Vrouwen van Nu, afdeling Garmerwolde mag dan al ruim 78 
jaar een vrouwenaangelegenheid zijn, de heren leveren regelmatig hun 
aandeel! Bij de opbouw van het podium vanmorgen heeft Eltje van Huis 
een blok tegen zijn hoofd gekregen. Gelukkig is het goed afgelopen, 
maar hij krijgt toch een leuk boeketje voor de schrik. En drie heren – die 
anders ook altijd al als partner op de Nijjoarsveziede van de partij zijn – 
bemannen deze avond de bar, te weten Jan Feenstra, Jan Spanninga 
en Harm Jan Havenga. Zij zorgen voor een uitstekende bediening; we 
komen niets te kort!

Kortom: een leuke en gezellige avond. Als we rond half een met een 
groepje het dorpshuis verlaten, klinkt er een alarm! Het blijkt de auto 
van Karl May; hij verlaat ons niet met stille trom… 

Hillie Ramaker-Tepper
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Nieuwe bewoners

Aline en Jan Werkman wonen 
sinds november aan de Molen-
weg 22 in Thesinge. Op 23 sep-
tember jl. zijn ze getrouwd. Jan is 
26 jaar, Aline 25. Allebei werken 
ze in de muziek. Jan dirigeert drie 
orkesten en een mannenkoor. 
Verder werkt hij als muziekdocent 
op het Gomarus College in Gro-
ningen. Aline geeft muzieklessen 
op koperen blaasinstrumenten 

en dirigeert ook drie orkesten. 
Ook speelt Aline euphonium. Jan 
speelt bugel, orgel en piano.
De familie Werkman is in The-
singe komen wonen omdat ze dit 
huis zo mooi vonden. Vooral de 
studeerkamer waarin ze nu mu-
ziek maken. In de stad, waar ze 
eerst woonden, kon dat eigenlijk 
niet.

Aline en Jan Werkman (foto: Myla Uitham)

Sabine Otten en Cees van der 
Gaag wonen sinds september 
aan de G.N. Schutterlaan 32 in 
Thesinge. Sabine werkt bij de 
Rijksuniversiteit Groningen (fa-
culteit Gedrags- en Maatschap-
pijwetenschappen) als hoogleraar 
Intergroepsrelaties en Sociale 
Integratie. Cees is senior beleids-
adviseur Zorg bij de gemeente 
Alkmaar en ontwikkelt beleid voor 
mensen met een beperking en 
voor ouderen. 
‘Wij zagen rond twee jaar geleden 
het huis in de G.N. Schutterlaan 

voor het eerst. Sindsdien heeft 
het ons niet meer losgelaten, en 
nu is het daadwerkelijk van ons! 
Daarvan genieten we nog steeds 
uitbundig. Wij zijn allebei in dor-
pen opgegroeid, Sabine op een 
boerderij in het Duitse Dortmund 
en Cees in het dorpje Den Hoorn 
op het mooie eiland Texel. Beiden 
vinden we het heerlijk dat er zo 
veel rust, ruimte, maar ook saam-
horigheid te beleven valt in The-
singe. Ons geluk zou compleet 
zijn als Cees nu ook nog werk zou 
vinden in de buurt van Groningen.’ Sabine Otten en Cees van der Gaag (foto: Myla Uitham)

Stephan Dekker (41), Rhea Hum-
mel (40), Chaya (6) en Eli (2) 
wonen sinds september in de Ka-
pelstraat 13 in Thesinge.
Stephan is adviseur Sociale Ze-
kerheid en Welzijn bij de gemeen-
te Groningen. Rhea is docent Kun-
steducatie aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Chaya zit in groep 3 
van De Til bij juf Hennie en juf Es-
ther. Eli gaat naar de peuterspeel-

zaal in het dorp. 
‘We zijn, na jaren in Amsterdam 
gewoond te hebben, naar het 
Noorden teruggekomen. En het 
bevalt ons hier heel erg goed. Dit 
komt zeker ook omdat we heel 
hartelijk zijn ontvangen in het dorp. 
We zijn dan ook erg blij met waar 
we terecht zijn gekomen en hopen 
nog heel lang in het huis aan de 
Kapelstraat te blijven wonen.’

Stephan, Eli, Rhea en Chaya (foto: Myla Uitham)

Aline en Jan Werkman

Sabine Otten en Cees van der Gaag

Stephan Dekker, Rhea Hummel, Eli en Chaya
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Van de redactie
Op onze website worden regelmatig extra foto’s geplaatst waarvoor 
in de papieren krant geen ruimte was. Zie www.gentexpress.nl/fotos.
Bekijk onze website om meerdere redenen regelmatig! Zo is er bij-
voorbeeld ook een pagina Nieuws met actuele onderwerpen. En u 
vindt er de agenda, aanwijzingen voor kopij en nog veel meer!

Theater te Water brengt Thesinge een luchtig verhaal
Dankzij Stichting Felicitas kon Thesinge woensdag 18 januari in ‘t Trefpunt wederom genieten van 
het fenomeen Theater te Water. Vorig jaar, toen ze ook in Thesinge optraden, heb ik in deze krant 
al verteld dat dit gezelschap in de zomer per schip rondtrekt met een voorstelling en ‘s winters aan 
wal in de dorpshuizen in het Noorden een tweede stuk brengt.

De bedenker en motor van dit 
instituut, Just Vink, heeft dit jaar 
wederom een sprankelend, hi-
larisch en ook actueel verhaal 
neergezet, knap uitgevoerd door 
een enthousiaste troep jong ta-
lent. Het leuke van dit gezelschap 
is dat ze met eenvoudige midde-
len, sterke humor en goed gedo-
seerde muzikale elementen de 
aandacht van het publiek vanaf 
het begin pakken en die, dankzij 
de goede opbouw, tot het eind 
vasthouden.
Wat betreft die muziek: geschre-
ven door Reinout Douma, onder 
meer bekend als vaste begelei-
der van Vrouw Holland, waren 
de liedjes swingend en was de 
uitvoering door de acteurs ook 
indrukwekkend; net zo makkelijk 
als ze acteerden, zongen ze en 
speelden ze bas en keyboard.
Het decor en de rekwisieten zijn 
lekker grof; de dik houten wijngla-
zen, sigaar en mobieltjes bekoor-
den het publiek.
Het thema is helemaal van deze 

tijd: het gaat over de waanzin van 
de jacht op geld. De uitwerking 
is absurdistisch in de traditie van 
Theater te Water (over handel in 
lucht), en klassiek in de traditie 
van het volkstoneel: met een do-
sis liefde en een beetje slapstick.

Het verhaal
Een ondernemer, Scheppinga, 
die eerst door het publiek moest 
worden toegezongen vanwege 
zijn vijftigste verjaardag, vindt 
het tijd om een laatste grote slag 
te slaan: heel veel geld verdie-
nen met een groots idee en zo 
ook nog de geschiedenisboeken 
te halen. Maar het gouden idee 
moet komen van Peter, de enige 
softie in het bedrijf, wiens vriendin 
Ellen de tegenkracht vormt door 
haar compassie met mens en 
milieu versus de verwoestende 
geldzucht.
Er wordt een Indiaan opgevoerd 
die zijn verhaal over het roven 
van land en grondstoffen vertelt, 
maar zo de hebzuchtigen juist op 

het idee brengt het laatste vrije 
goed te gelde te maken: de lucht.
Intriges volgen, waarbij en pas-
sant ook de gekte van het uitba-
ten van de agrarische sector aan 
de kaak wordt gesteld: koeien 
knuffelen bij de boer en in diens 
stal zandkastelen bouwen bij wij-
ze van bedrijfsuitje.
Natuurlijk wint het gezonde ge-
voel (en dus het dito verstand) 
van Ellen het van het megalo-
mane waanidee om de lucht te 
claimen en te verkopen en wordt 
de crisis tussen de twee geliefden 
bezworen – zoals het hoort dus: 
eind goed al goed.

De heikele toekomst
Na afloop verneem ik van de 
acteurs dat het er om spant bij  
Theater te Water.
In het huidige, we mogen toch 
wel stellen stuitende, politieke 
klimaat, staat dit soort fantasti-
sche cultuur, gediskwalificeerd 
als een linkse hobby (hoezo links 
en hoezo hobby?), zwaar op de 

tocht en is de subsidie in gevaar. 
En, hoe wrang, juist ten gevolge 
van de geldzucht van het groot-
kapitaal dreigt Theater te Water 
kopje onder te gaan, of in ieder 
geval de wind uit de zeilen te 
worden genomen door de verma-
ledijde en zinloze bezuinigingen 
van dit moment. Jazeker, voor de 
mislukte handel in lucht van de af-
gelopen decennia moeten u, ik en 
de cultuur de rekening betalen. 
Eerdaags valt de beslissing, het 
gezelschap duimt voor een goede 
afloop.
Laten we hopen dat het goed 
komt, in ieder geval wil dit artikel 
ook een laatste noodkreet aan 
de subsidieverstrekkers zijn: laat 
Theater te Water niet zinken – ze 
verdienen een veilige haven.

U kunt ze helpen! Teken de 
petitie op hun website (www.
theatertewater.nl) en wordt do-
nateur.

Jan Ceulen

Sinds begin januari heeft uw G&T 
een andere penningmeester: 
Tjakko Tjakkes uit Garmerwolde. 
Van hem krijgt u in het vervolg dus 
de rekeningen. En als er proble-
men zijn met de betaling van het 
abonnementsgeld, of als u abon-
nee wilt worden (of wilt opzeg-
gen), dan moet u ook bij Tjakko 
zijn. Zijn adres en telefoonnum-
mer vindt u achterop de krant in 
de colofon.

In het dagelijkse leven is Tjakko 
ICT-specialist bij Atos. In zijn vrije 
tijd doet hij veel aan sport. Maar 
dat herinnert u zich ongetwijfeld 

Van de redactieMeezingen in Thesinge
Verplichte kost voor wie van zingen houdt

nog wel, want in het november-
nummer van 2010 staat een in-
terview met Tjakko en zijn partner 
Simone. Ze waren toen net in 
Garmerwolde komen wonen.

Als u een concert bijwoont waar 
bekende, meeslepende muziek 
ten gehore wordt gebracht, voelt 
u dan ook de aandrang om on-
gegeneerd mee te brullen? Zoals 
dat thuis, onder de douche of in 
besloten familiekring, rustig mag? 
Maar ja, in een kerk of concert-
zaal hoor je je te gedragen, en 
dat betekent: mondje dicht, ook al 
kriebelt het van binnen en begin-
nen de stembanden spontaan te 
trillen.
Maar er is hoop voor de meezin-
gers. Op zondag 18 maart om 
15.00 uur vindt in de Kloosterkerk 
in Thesinge het project ‘Meezin-
gen in Thesinge’ plaats. Onder de 
bezielende leiding van Henk de 
Muinck, pianist, arrangeur en di-
rigent, organiseert Stichting Feli-
citas in nauwe samenwerking met 
Ton Heuvelmans een middagje 
grenzeloos zingen. Hebt u altijd 
al onder deskundige leiding willen 
meegalmen op schitterende, we-
reldberoemde melodieën? Kom 

dan naar de kerk en zingt allen uit 
volle borst mee.

Onder het motto ‘Van Bach tot 
Beatles, van Mozart tot M.G. 
Schmidt’ hebben wij een wellui-
dend programma samengesteld 
dat een mengelmoes is van we-
reldhits, keiharde krakers, gouden 
ouden en klassieke hoogtepun-
ten. Het hele programma, com-
pleet met liedteksten, is te vinden 
op www.thesinge.com/cultuur/
felicitas. Bij ieder lied staat een 
link naar een fraaie uitvoering op 
YouTube, zodat u thuis naar har-
tenlust kunt oefenen.
Een stemtest is niet nodig. Het 
enige dat van u verlangd wordt, 
is enthousiasme en zin in muziek. 
Zangers, smeert uw stem!

Pluc Plaatsman, Ton Heuvelmans



6

Inloopochtend voor iedereen
Uit onze dorpen en omstreken; jong en oud

Met ingang van woensdag 25 januari is er wekelijks voor iedereen een 
inloopochtend in Trefpunt. Gewoon gezellig. Voor een kopje koffie of 
thee. Elkaar ontmoeten. En wil men klaverjassen gaat men klaverjas-
sen. Het gaat erom wat de bezoeker leuk vindt. Iedere eerste woens-
dag van de maand heeft de inloopochtend een informatief karakter.
Woensdag 1 februari
9.30 – 11.30 uur; Dhr. Koert Hengeveld van OV-bureau Groningen 
Drenthe komt alles vertellen over de OV-chipkaart. Mocht u een OV-
chipkaart hebben, neem die dan mee.
Woensdag 7 maart
9.30 – 11.30 uur; Dhr. W.J.H. Westra van de Sociale Verzekeringsbank 
geeft voorlichting over de SVB in het algemeen, de AOW en de ge-
bruiksmogelijkheden van de digitale kanalen met de SVB.

Janna Hofstede, medewerkster Verzoamelstee
Tijdens de informatieavond van de Verzoamelstee werd de inloopochtend 
aangekondigd (foto: Myla Uitham)

Nijjoarsveziede Taisn

De Trombonauts Komisch familieconcert 

Het programma van deze avond volgt al jaren een vast patroon. 
Muziek, de ‘brandewien mit rezienen’, Thomasvaer en Pieternel 
en de verkoop van de lootjes voor de tombola door de bestuurs-
leden van Dorpsbelangen. Dan weer muziek die steeds minder 
verstaanbaar wordt doordat het vooral achterin het café steeds 
gezelliger wordt.

De veziede in café Molenzicht is 
elk jaar zo gezellig dat alle kaart-
jes ook nu weer verkocht zijn. De 
voorzitter van Dorpsbelangen, 
Geerten Eijkelenboom, heet allen 
op 14 januari welkom en stelt de 
drie muzikanten van ‘Trio Mag-
wel’ uit Middelstum aan ons voor. 
Met gitaar/zang, mondharmonica/
zang en begeleiding op de contra-
bas zorgt het trio voor een variatie 
van Grunniger laidjes afgewisseld 
met wat Engelstalig en modern 
repertoire.

Bij de voordracht door Thomas-
vaer en Pieternel is het weer 
muisstil. Iedereen is benieuwd 
naar het wel en wee van het verle-
den jaar dat gememoreerd wordt 
door Roelie Dijkema en Roelf Jan-

sen. Een paar onderwerpen wil ik 
hier nog even noemen en alvast 
aankondigen dat alle voordrach-
ten van Thomasvaer en Pieternel 
van de afgelopen tien jaar tegen 
de zomer weer in een boekwerkje 
te koop zijn. De vorige uitgave 
hiervan, ‘Vertezzels’ genaamd, 
was een groot succes.
Het paar verbaast zich over het 
eindigen van Taisn in de mid-
denmoot bij de verkiezing van het 
leukste dorp van Groningen. Het 
is hier toch zo leuk met de ge-
restaureerde molen die geduldig 
wacht op het molenaarsdiploma 
van Anne Ridder en de beide 
gerestaureerde kerktorens die er 
in de donkere dagen rond kerst 
zo mooi verlicht bij staan. En de 
gezelligheid in ‘De Oude School’ 

op zaterdagmiddag en alle acti-
viteiten van de Stichting Felicitas 
in Kloosterkerk en ‘t Trefpunt. De 
traditionele feesten met Pasen 
en Koninginnedag en niet te ver-
geten de Dorpsrun die het eerste 
lustrum vierde, de fietstocht in 
mei, de Taisner busreis en Sinter-
klaas die voor de twintigste keer 
de dorpskinderen verblijdde. Nog 
veel meer activiteiten die de leef-
baarheid in ons dorp verhogen 
worden aangestipt. Ook persoon-
lijk lief en leed passeert de revue. 
Er zijn zes ‘potjes’ geboren waar-
van drie in Klunder. De oudste in-
woonster van het dorp, mevrouw 
Noordman, is op 89-jarige leeftijd 
overleden en nu is de heer Jan 
Jansen van de Schutterlaan met 
zijn 86 jaar de oudste Taisner. 
Pieternel mist brijventer Mollema 
heel erg als aangever van het 
dorpsnieuws. Toch weet zij heel 
veel grappen en onhandigheden 
van dorpsgenoten in knappe be-
woording op rijm te zetten. Samen 
stellen T & P de veranderingen in 
het dorp aan de kaak. Ze spreken 
van ‘nijmoodse fratsen’ en verba-
zen zich over het verdwijnen van 

de bibliobus terwijl er wel veel 
subsidie gaat naar het project 
Verzoamelstee om de leefbaar-
heid in het dorp te bevorderen. Nu 
moet men om een boek te lenen 
naar de bibliotheek in Ten Boer en 
mist men deze gezellige ontmoe-
tingsplek in het eigen dorp. Mooi 
nieuws is het ommetje Noorddijk 
dat beschreven is met het rondje 
Klunder eraan gekoppeld. In onze 
directe woonomgeving is dit het 
enige nieuwe ommetje dat ontwik-
keld kon worden. Vermeld wordt 
dat Dennis Westra winnaar is 
geworden van de Andries Westra 
Bokaal bij het poolbiljarten.
Het kloksmeren en de nieuwjaars-
borrel waren geslaagde activitei-
ten in het prille nieuwe jaar waar 
heel veel dorpsgenoten elkaar 
hun beste wensen konden over-
brengen. En ook deze avond, die 
na een toegift door “Magwel” en 
de altijd kostelijke verloting ten 
einde loopt, is een goed begin van 
het nije joar.

Truus Top

Twee knotsgekke trombonisten zetten de kerk van Garmerwolde op stelten! Michael Eversden en 
David Tyler verzorgen op 12 februari een spectaculaire show voor jong en oud.

Duet voor tuinslang en trombone
De twee beginnen met een jazzy 
duet en vertellen over hun beroep, 
trombonist in een symfonieorkest. 
Maar vooral laten ze horen én 
zien hoe de geluiden van koper-
blaasinstrumenten tot stand ko-
men. De hele trombonefamilie, 
van groot tot klein, komt aan bod. 

De twee spelen onder meer een 
‘beroemd’ duet voor tuinslang en 
trombone.
De trombonisten sluiten hun op-
treden af met een komisch thea-
terstuk , vol muziek, dialogen en 
gekke geluiden. 
De Trombonauts spelen zondag-
middag 12 februari om 15.00 uur 

in de kerk van Garmerwolde. De 
voorstelling duurt ongeveer 45 
minuten. Entree: volwassenen  
€ 5,-, kinderen € 2,50. Koffie, 
thee en frisdrank in de kerk ver-
krijgbaar. Reserveren kan via 
kerkvangarmerwolde@gmail.com 
of (050)- 542 07 29.

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

15

B
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Uitslag lengte kerstboom  
Garmerwolde
De afgelopen kerstdagen stond er bij de Agrishop weer een mooie 
kerstboom. Deze keer niet uit het Duitse Hesel maar gewoon uit ons 
eigen dorp. Veel mensen hebben bij Simon Spanninga een gokje ge-
waagd wat betreft de lengte van de boom. De vooraf nauwkeurig geme-
ten lengte, inclusief het stuk in de grond, bedroeg 7,23 m. Uiteindelijk 
bleek de jeugdige Thijs Strik uit Garmerwolde met een schatting van 
7,20 m. er het dichtst bij te zitten. Op zaterdag 7 januari ontving Thijs uit 
handen van Marjan Oosterveen, onder toeziend oog van Dirk Heslinga, 
een door de Agrishop en Dorpsbelangen beschikbaar gestelde mand 
met diverse lekkere en gezonde producten.

Bim Bam Proost op 2012 
Oudjaar was ons met het weer goed gestemd en dat betekende de 
aftrap voor de jeugd om er vanaf ‘s morgens vrolijk op los te knallen. ‘s 
Middags lag er al aardig wat omhulsel op bepaalde plekken in Garmer-
wolde. Gelukkig had de jonge jeugd een veiligheidsbril op en oordopjes 
in. Aan het geluid van de knallen van het grond- en luchtvuurwerk kon 
je de leeftijd ook licht bepalen. Maar ze hadden er veel schik in.
Rond 23.40 uur begonnen de klokken te beieren en vanaf 00.15 uur 
kwam jong en oud naar de toren om te luiden. Met een borrel achter 
de rechterkies en haring op roggebrood voor de linkerkies werd er veul 
zegen in t nije joar touwenst, met n Grunneger smok derbie.
Om circa 01.15 uur hield het luiden op en ging men naar Café Jäger-
meister om elkaar ook daar alle goeds toe te wensen; soms buiten 
onder luid geknal (Heineken?) of in Jägermeister (de eerste borrel was 
van Dorpsbelangen). En op goede discomuziek werd het daar ook zeer 
gezellig en behoorlijk laat. Maar als het ergens gezellig is, wordt het 
nooit té laat. Zeker voor herhaling vatbaar.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Warme stralen…
Op weg naar de kerstnachtdienst in de N.H. kerk te Garmerwolde 
deed het helaas niet winters aan, geen vorst of sneeuw. Toch stonden 
de brandende vuurkorven en olielampen je tegemoet te stralen. Som-
mige mensen gingen voor de dienst nog even over het kerkhof, een 
enkele erna. Er waren weer velen die met liefde zongen en zo het 
Gemengd Mannenkoor steunden tijdens een lange, maar leuke dienst 

met glühwein, chocolademelk en banketstaaf.
Vanaf zo’n kwart over twaalf liepen de ‘Trekpadbloazers’ door het dorp 
en speelden op verschillende plekken kerstliederen. Menig Garmer-
woldenaar heeft er weer in stilte van genoten en de blazers meteen 
een goede kerst toegewenst.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Thijs krijgt het gewonnen lekkers van Marjan (foto: Maarten Strik)

Op eerste kerstdag om 06.00 uur wordt op Smidshouk in Thesinge het 
eerste lied ten gehore gebracht (foto: Koos van de Belt)

Tijdens de kerstnacht wordt Garmerwolde om 01.00 uur door De Trekpad-
bloazers getrakteerd op kerstmelodieën (foto: Auke G. Kuipers)

Kloksmeren in de Garmer kerktoren (foto: Sieb-Klaas Iwema)
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Crematie

Een crematie is een ingrijpende aangelegenheid, vooral als het 
om een kerngezonde leeftijdgenoot gaat, die geheel onaange-
kondigd uit het leven wordt weggerukt. Op dus naar het cremato-
rium. Maar wachtend in het overvolle ‘atrium’ willen je gedachten 
wel eens met je aan de loop gaan.

Zo drong zich bij Fredje de banale vraag op hoe het zit met de financiële 
kant van dit soort plechtigheden: afgezien van alle verdriet, wat kost 
zo’n crematie nou helemaal? Veel, kan ik u verzekeren. Maar om toch 
een idee te krijgen nam mevrouw Bouwma een folder mee, waaruit blijkt 
dat ‘verstrooiing op terrein’ € 122 kost en dat dat tarief ook geldt voor 
verstrooiing per schip of per vliegtuig boven zee. Zonder familie maar 
met bloemengroet is dat echter € 138, en op zaterdag € 195. Verstrooi-
ing in aanwezigheid van familie: prijs op aanvraag. Het is misschien een 
schrale troost, maar ook de dood, het afscheid en de rouwverwerking 
gaan dus gewoon via de portemonnee.

Simon Carmiggelt beschreef ooit in een van zijn beroemde ‘Kronkels’ 
hoe hij aanwezig was bij de crematie van een oude kennis op Driehuis 
Westerveld. Toen hij na afloop van de plechtigheid met een geünifor-
meerde medewerker buiten een sigaretje stond te roken, zei de man, 
terwijl ze staarden naar de rook die uit de schoorsteen kwam: ‘Ja, heer, 
die is eerder thuis dan wij.’

Fredje Bouma

Herinrichting speelruimte 
Thesinge van start
Oranjefonds doneert 5000 euro

In een samenwerking tussen de 
gemeente Ten Boer, CBS de Til 
en de Vereniging voor Dorpsbe-
langen Thesinge is het project 
‘Herinrichting speelruimte The-
singe’ van start gegaan. Het be-
treft de volledige herinrichting van 
het centraal in het dorp gelegen 
schoolplein en een verbetering 
van het speelveld aan de rand 
van het dorp. 
Besloten is dat het plein een 
meer duurzaam en natuurlijk ka-
rakter krijgt dan voorheen. Het 
wordt een creatieve en natuurlijke 
speelplek; een plek waar kinderen 
de ruimte hebben om hun fantasie 
te gebruiken.
De samenwerking tussen de ver-
schillende organisaties heeft ge-
leid tot een nieuwe inrichting van 
het schoolplein waarin voor alle 
leeftijden mogelijkheden ontstaan. 
Het plein wordt, nog meer dan nu 
het geval is, het centraal ontmoe-
tingspunt in het dorp.
Een belangrijk deel van de werk-
zaamheden wordt uitgevoerd door 
vrijwilligers uit het dorp. Door de 
inzet van velen zullen met een 
relatief beperkt budget prachtige 
voorzieningen voor de kinderen en 
oudere jeugd van Thesinge wor-

‘Danke’
Op zondag 15 januari was het Nieuwjaarsconcert van de ‘Alpenjagers’ 
in Dorpshuis De Leeuw te Garmerwolde. De grote zaal en een stuk van 
de zijzaal waren goed bezet met zo’n 120 mensen: ongeveer 50 uit He-
sel e.o. (Duitsland) en een handvol Garmerwolders, de rest kwam uit 
omliggende dorpen. Het was een mooi concert van zo’n tweeëneenhalf 
uur met de juiste sfeer. Misschien kwam dit mede door het mooie weer. 
Men kan op een zeer geslaagde middag terugkijken. Degenen die er 
niet geweest zijn hebben echt wat gemist.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Rectificatie
In de krant van december 2011 stonden op pagina drie in het artikel 
‘Even doorpakken…’ als vroegere bewoners Jans en Aafke Borgman 
vermeld. Dit moet zijn: Jans en Aafke Oomkens-Borgman.

den gerealiseerd. Een speelruimte 
om straks trots op te kunnen zijn. 
Het project wordt volgens de plan-
ning eind maart opgeleverd.
Er is voor dit project in totaal bijna 
€ 40.000,- bijeen gebracht door 
bijdragen van de gemeente ten 
Boer en de sponsoren Rabobank, 
Emma Foundation, de NAM, 
Stichting Roode-of Burgerwees-
huis, Woningstichting Wierden en 
Borgen, Stichting Boschhuysen, 
Stichting Weeshuis der Doopsge-
zinden en het Oranjefonds. 
Het Oranjefonds is het grootste 
nationale fonds op sociaal gebied. 
Per jaar besteedt het € 32 miljoen 
aan organisaties die een betrok-
ken samenleving bevorderen in 
Nederland en in het Caribische 
deel van het Koninkrijk. Door 
deze bijdragen ontmoeten men-
sen elkaar of vinden zij een nieu-
we plaats in de samenleving. Het 
Oranjefonds wordt o.a. gesteund 
door de Nationale Postcode Lo-
terij en de Lotto. De Prins van 
Oranje en prinses Maxima zijn be-
schermpaar van het Oranjefonds.

Ria Oosterbeek
Secretaris Dorpsbelangen 

Thesinge

Stoomfluitjes
Te koop: Studiepiano, merk Geyer, teakhout-fineer, met mooie klank. 
Prijs € 100,-. Zelf vervoeren. Tel.(‘s avonds): 050 3148419, Garmerwolde.

Gevraagd: Wie heeft in z’n schuur of op zolder nog een oude gaska-
chel staan die hij aan dorpshuis De Leeuw wil schenken? We bedoelen 
dan een kachel van maximaal tien à vijftien jaar oud die het nog deed 
toen hij opgeborgen werd. De huidige kachel op de zolderkamer van 
dorpshuis De Leeuw is meer dan 25 jaar oud en vertoont steeds vaker 
kuren. Die willen we graag vervangen. Als u zoiets voor ons heeft, bel 
dan 06 13 738 359.

Het bankje
‘Is het daar niet te koud voor?’, 
werd me gevraagd. ‘Oh nee hoor’, 
was het antwoord, ‘het is al kou-
der geweest!’ En bovendien had 
ik een warmmakende port binnen 
handbereik. Op die vrijdagmid-
dag was het best uit te houden. 
Jas aan en een trui, lange onder-
broek, borstrok en hemd.
Het was niet erg druk in Taisn. 
‘Hoeven jullie niet naar school?’, 
vroeg ik aan de meiden. ‘Nee 
hoor’, antwoordden ze eensge-
zind, ‘we zitten in groep 4 en die 
is iedere vrijdagmiddag vrij.’
‘O, dan gaan jullie het woensdag-
middag zeker inhalen’, wilde ik 
weten. ‘Nee natuurlijk niet.’ Dat 
was een domme vraag. ‘Maar ja’, 
zeiden ze, ‘volgend jaar zitten we 
in groep 5 en dan…’
Er passeerden:
•	 een echtpaar van elders in 

een kleine auto, die me stom-
verbaasd aankeken, een 
tractor met een snelheid waar 
de honden geen brood van 

lusten, behalve die enigs-
zins sullige en aardige hond, 
die dezelfde kleur haar heeft 
als zijn aardige baas van de 
Molenweg, maar die zijn daar 
blijkbaar aan gewend; een 
fietser uit de Bakkerstraat, 
die altijd erg vriendelijk is - op 
wat anders na;

•	 twee zwarte kraaien;
•	 enkele vogels (vergiste ik me 

of kwam het door de port, het 
waren toch geen (gier)zwalu-
wen?);

•	 een vliegtuig dat naar Eelde 
vloog;

•	 een witte kat zonder zwarte 
poten, die blijkbaar in de 
voormalige kruidenierswinkel 
thuishoorde;

•	 een dame op een elektrische 
fiets, met rode handschoenen 
aan, die even kwam praten;

•	 een paard met een berijdster 
en de nevel die zich over de 
landerijen verspreidde.

Het werd toch nog druk in de na-
middag.

Jakob v.d. Woude
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www.rabobank.nl/noord-groningen

Rabobank. Een bank met ideeën.

Samen staan we sterk. Dat is het idee.

De Rabobank is altijd
dichtbij...
Rabobank Noord-Groningen vindt het belangrijk betrokken te zijn bij haar verenigingen

en stichtingen. Daarom sponsoren wij evenementen op het gebied van cultuur en sport

in onze regio. Samen staan we sterk. Dat is het idee. 
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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
Tjakko Tjakkes  050 549 9344
W.F. Hildebrandstraat 61
9798 PH  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 14 februari 
voor 18.00 uur.

Magda Strijkstra is goed ingepakt om de regen te trotseren (foto: 
Margriet de Haan)

Agenda

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge

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

 » Thesinge; 9.00 - 11.30 uur: 
inloopochtend in ‘t Trefpunt.
Zaterdag 28 januari

 » Thesinge; oud papier.
Woensdag 1 februari

 » Thesinge Trefpunt; 9.30 – 11.30 
uur; Dhr. Koert Hengeveld van 
OV-bureau Groningen Drenthe 
komt alles vertellen over de OV-
chipkaart.
Vrijdag 3 februari

 » Sirkelslag YOUNG.
Zaterdag 4 februari

 » Thesinge, café Molenzicht;  
20.00 uur: Viod speelt ‘Pas op 
schrikdraad’. Kaarten á  
€ 5,- verkrijgbaar bij R. Dijkema- 
Oomkens, G.N. Schutterlaan 22, 

Zondag 5 februari
 » koffiedrinken vanaf 10.15 uur 
 » om 11.00 uur in Thesinge
 » voorganger is dhr. Postema uit 
Krewerd
Zondag 12 februari

 » om 10.00 uur in Thesinge
 » voorganger is drs. van der Molen 
uit Winsum

 » er is kindernevendienst en 
kinderoppas
Zondag 19 februari

 » om 10.00 uur in Garmerwolde

Zoals altijd werd het nieuwe jaar feestelijk geopend met een hapje en 
een drankje. En voor alle leden was er weer een leuke vleesprijs; zij 
die er deze avond niet waren, kregen de prijs thuisbezorgd. Ook Detta 
van der Molen – de kaartkampioen 2011 – was wegens vakantie af-
wezig; uiteraard kon zij haar winnaarscup en de vleesprijs later alsnog 
in ontvangst nemen. De eindstand voor het jaar 2011 luidt als volgt:

“De Soos”

 » voorganger is ds. Ypma uit 
Scharnegoutum

 » er is kindernevendienst en 
kinderoppas 

 » koffiedrinken na de dienst
Zondag 26 februari

 » 1e zondag in de veertigdagentijd
 » om 10.00 uur in Thesinge
 » dienst door de werkgroep liturgie
 » presentatie door Annemiek 
Havinga 

 » over het werk van Stichting Colt 
in Cambodja

 »

Detta van der Molen ........ 41653
Jannes Ramaker ............. 41018
Kees Wierenga................ 37959
Jan van der Molen ........... 36890
Bert Buringa .................... 36448
Jo Reinders ..................... 27658
Ton Bouchier ................... 26697
Riëtte van der Molen ....... 26508

Henk Vliem ...................... 26096
Annie Foekens ................ 22488
Harry Harkema ................ 21781
Wilma Tammeling ............ 18763
Albert van Bruggen ......... 17462
Theo Visser ..................... 14956
Ria Visser ........................ 12192

Het zal duidelijk zijn dat niet iedereen even vaak heeft meegedaan. 
De familie Visser bijvoorbeeld is nog maar kort lid en staat daardoor 
onderaan. De uitslag van de januariavond is als volgt:

Jannes Ramaker ……….. 4970
Wilma Tammeling …….. 4830

Henk Vliem ……………….. 4721

De volgende keer is op dinsdag 14 februari, aanvang 20.00 uur.
Er kunnen nog klaverjassers bij; kom vrijblijvend een keertje mee-
doen…

Jannes Ramaker

Thesinge, 050-3021305.
Dinsdag 7 februari

 » Thesinge, Trefpunt; 19.45 uur: 
Lezing plus workshop door 
Aafke Steenhuis over liefde, 
hartstocht, trouw en ontrouw. 
Georganiseerd door de com-
missie Vorming en Toerusting 
PKN Thesinge, Garmerwolde 
en Ten Boer.
Zaterdag 11 februari

 » Thesinge; Viod – zie 4 februari.
Woensdag 15 februari

 » Garmerwolde, Dorpshuis De 
Leeuw; 19.45 uur: Jaarverga-
dering NBvP, Vrouwen van Nu. 
Met aansluitend een lezing 
door een donor-coördinator.
Donderdag 16 februari

 » Thesinge, Trefpunt; 19.45 uur: 
Film ‘Etre et avoir’ (over een 
Franse plattelandsschool). 
Georganiseerd door de com-
missie Vorming en Toerusting 
PKN Thesinge, Garmerwolde 

en Ten Boer.
Zaterdag 18 februari

 » Thesinge; Viod – zie 4 februari.
Donderdag 23 februari

 » Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 
uur: Koffiemorgen. Komt al-
len! Het wordt vast weer heel 
gezellig!
Zaterdag 25 februari

 » Thesinge; oud papier.

Woensdag 7 maart
 » Thesinge, Trefpunt; 9.30 uur: 
De heer H. Westra van de Sociale 
Verzekeringsbank geeft informatie 
over de AOW-digitale snelweg.

 »




