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Jan Veenstra (Grasdijkweg)
Jan mocht tot nu toe de Elfsteden-
tocht altijd zonder loting rijden, dat 
omdat hij voor 1985 al lid was. De-
genen die daarna lid werden krij-
gen om het jaar een startbewijs. 
Jan is een veteraan. Hij heeft de 
Elfstedentocht in 1985, 1986 en 
1997 gereden en dat niet alleen. 
In Oostenrijk heeft hij de alterna-
tieve Elfstedentocht al vijf keer 
gereden. ‘De eerste keer rijd je als 
een gek en krijg je weinig mee van 
het publiek, bij de latere tochten is 
dat wel anders.’ Hij weet uit erva-
ring dat die 200 kilometer toch een 
hele afstand blijft, dus Jan blijft, 
hoe leuk het publiek ook is, niet er-
gens rondhangen. Hij kan de tocht 
dan ook in acht uur rijden. Als er 
in de media gesproken wordt over 
de mogelijkheid van een Elfste-
dentocht, is er bij hem ook sprake 
van een soort koorts. Het blijft een 
happening die je goed moet voor-
bereiden: een bril op tegen het 
bevriezen van de ogen en kran-
ten onder je hemd en in je onder-
broek. Die kranten kun je tijdens 
de rit altijd wegdoen. Je moet er 
vanuit gaan dat je hem haalt. Dat 
is de juiste instelling.

Jan Alix Uitham (De Dijk)
Jan Alix heeft een startbewijs 
en inmiddels 3 kruisjes. In 1985, 
1986 en 1997 schaatste hij de Elf-
stedentocht. In 1986 deed hij mee 
met de wedstrijd. Op basis van zijn 
goede prestaties - wedstrijden bij 
de Oldambt en de Noorderrondrit 
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- werd hij uitgenodigd. Hij finishte 
25 minuten na de winnaar Evert 
van Benthem en eindigde op de 
41-ste plaats.
Het rijden op natuurijs, daar gaat 
het eigenlijk om. Andere tochten 
zijn ook prachtig. Dit jaar is hij nog 
niet in een goede schaatsconditie. 
Als hij van tevoren nog een aantal 
toertochten kan rijden dan doet hij 

mee met de Elfstedentocht. Kijken 
waar het schip strandt is niets voor 
Jan Alix. Hij wil alleen met de tocht 
meedoen als hij zeker weet dat hij 
de eindstreep kan halen. En hij 
laat nog even weten dat vroeger 
(rond 1940) de Noorderrondrit 
vanuit het Damsterdiep naar het 
Boterdiep nog dwars door The-
singe liep.
 

Joop Behrendt 
(G.N. Schutterlaan)
Ook Joop heeft een startbewijs. 
Nu de vrieskou aanhoudt en er 
misschien een mogelijkheid is 
dat er een Elfstedentocht komt, is 
hij er de hele dag mee bezig. Hij 
houdt de weerberichten steeds bij 
en houdt de natuurtochten in de 
gaten. De Noorderrondrit heeft hij 
in 1998 gereden. ‘Maar je hoopt 
toch dat je het eindelijk mee kunt 
maken, dat je erbij kunt zijn, want 
ook ik word ouder.’ Toen het ge-
zondheidscentrum in Delfzijl (daar 
werkt Joop) geopend werd, wist 
hij meteen wie de openingshande-
ling moest verrichten. De legen-
darische Jan Uitham die tweede 
werd als wedstrijdrijder na Reinier 
Paping in de hel van 1963. Een in-
spiratie voor Joop die de wedstrijd 
zag toen hij elf jaar oud was, maar 
ook voor de ouderen die het cen-
trum bezoeken. 

Cor Eijkemans 
(G.N. Schutterlaan)
Cor heeft een startbewijs. Hoe-
wel hij pas geopereerd is aan 
een hernia is hij zeker van plan 
om mee te doen. In 1997 heeft 
hij ook al meegedaan. Vanaf zijn 
jeugd in Brabant schaatst hij al-
lerlei tochten en kent hij mensen 
die de Elfstedentocht reden. Toen 
sloeg de vlam over. In 1997 heeft 
hij meegereden. Mensen hadden 
gezegd dat hij zich warm moest 
kleden. Dus ging Cor met thermo-
sokken en een skipak op weg. Er 



      

     

   
                        
                     


     
     
     
      
    
    
     
     
     
        
      
    
   

       
   
        
       
      
     
    
      
  


     
     
    
     
      
      

     
     
     
 
   
     
     
    
     
     
      
     
     
     
   

   
    
    
    
     
    
     
      
     
       
      
    
    
    
 
  
      
   
     
     
    
     
     
    
     
      
     
    
   
       
     
 
      
    
      
  


    
    
      
   
    
   
     
    


   

        

    
   
    
     
       
   
  

  
     
     
    
    
    
    

   
    
  
   
     
     
   
     
     
    
     
      
      
   
   

De schaatsmannen: Bertho Top, Edzard Krol, Cor Eijkemans, Joop Behrendt, 
Menco van der Berg en Jan Alix Uitham (foto: Myla Uitham)

Eind januari zit er vorst in de lucht. Als de temperatuur daalt, neemt bij een aantal van onze dorpsbewoners de lichaamstempera-
tuur fors toe: elfstedenkoorts. In dit artikel vertellen een aantal dorpsgenoten over hun ervaringen rond of hun hoop op de tocht 
der tochten. Korte verhalen over doorzettingsvermogen, teleurstelling, nuchterheid en hoop om toch nog eens… De interviews 

werden gehouden rond het weekend dat de rayonhoofden voor het eerst bijeen kwamen.
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(vervolg van pagina 1)
woei een harde tegenwind. Binnen 
15 kilometer had hij blaren en hij 
zweette zo in zijn skipak dat hij na 
120 km bij Harlingen moest stop-
pen. Maar hij geeft het niet op. Als 
de tocht wordt gehouden is Cor, 
hersteld of niet, van de partij.

Menco van der Berg 
(Luddestraat)
Menco heeft ook een startbewijs. 
Hij blijft wel nuchter nu de tempe-
ratuur daalt: ‘Leuk om te kunnen 
schaatsen.’ Maar toen hij hoorde 
dat in Friesland de gemalen stil 
werden gelegd, werd hij toch fana-
tieker. Met nieuwe schaatsen be-
reidt hij zich voor met rondjes op 
het Schildmeer. ‘Als je mag starten 
om 10.00 uur ben je er wel mee 
bezig dat je 200 kilometer te gaan 
hebt en hoeveel je dan gemiddeld 
moet rijden. Het is toch een hele 
afstand.’ Als hij het kruisje haalt 
dan komt het te liggen in een 
schoenendoos met alle andere 
sportmedailles.

Richard van der Veen 
(boerderij Klunder)
Richard heeft een startbewijs. Hij 
verwacht niet dat de tocht dit jaar 
doorgaat. Eigenlijk komt een Elf-
stedentocht dit jaar niet zo goed 
uit. Hij zit als ik hem spreek met 
zijn jongste kind van drie maanden 

op schoot. Hij is druk met boerde-
rij en gezin en hij heeft nieuwe 
schaatsen nodig. En hoewel hij 
niet getraind heeft gaat hij het wel 
proberen als de tocht doorgaat. 
Ja, zeker weten, dan gaat hij er-
voor!

Arend Hoekstra (Thesingerlaan)
Arend heeft een startbewijs. Het 

zou voor hem de eerste keer zijn 
en de koorts loopt op. Hij komt er 
eerder voor uit zijn werk en zou in 
het weekend gaan snowboarden 
met zijn zoon, maar de tocht gaat 
voor. Het heeft misschien te ma-
ken met zijn wortels. Zijn ouders 
zijn Fries (woonden voorheen 
ook op de boerderij waar Arend 
nu woont) en als gezin stonden 

ze langs het ijs als supporter. 
Zijn moeder woont nu in IJlst vlak 
langs de route. ‘Ook al ga je hele-
maal kapot, als je het uitrijdt, dat 
lijkt me prachtig. Het is een pres-
tatiestrijd met jezelf.’

Greetje Holtman 
(boerderij Klunder)
Greetje heeft dit jaar geen start-

Harm Jan Havenga en Bart Boosman binden de schaatsen onder (foto: Margriet de Haan)

(foto: Margriet de Haan)

(foto: Andries Hof) (foto: Andries Hof)

(foto: Myla Uitham)
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bewijs en eigenlijk komt het haar 
goed uit. Gezin, werk, en de boer-
derij, het is een drukke tijd. In 
1998 reed ze de 160 km van de 
Noorderrondrit. ‘Als ik die tocht 
kan rijden dan kan ik misschien 
ook nog wel een stapje verder.’ 
Dus gaf ze zich op als lid. Toen 
ze dit jaar voor het eerst weer op 
schaatsen stond op de ijsbaan in 
Thesinge wilde ze de hele dag 
wel blijven schaatsen. ‘Ja, dit is 
leven.’ Als er een Noorderrondrit 
komt dan doet ze mee (80 km). En 
de droom om dé tocht nog eens 
te rijden blijft. Hoewel ze ook nog 
wel eens twijfelt of ze het lidmaat-
schap op moet geven om een an-
der een kans te geven. Mocht er 
over drie jaar een Elfstedentocht 
zijn, dan zijn de kinderen wat gro-
ter, en dan… ‘Al zou ik hem maar 
een keer rijden. Het gaat me nog 
niet eens om het kruisje, maar om 
het meemaken.’

Bart Boosman (Dorpsweg) 
Bart baalt dat hij dit jaar geen start-
bewijs heeft, want hij wil revanche 
voor 1997. Toen deed hij mee 
met de toer. Hij startte in de al-
lerlaatste groep, toen de winnaars 
van de race al lang weer binnen 
waren. Het ging prima, tot 75 km 
voor het einde. Hij bleef haken in 
een scheur, viel en de punt van 

(foto: Joost van den Berg) (foto: Sieb-Klaas Iwema)

(foto: Myla Uitham)(foto: Margriet de Haan)

een schaats brak af. Daarna was 
het een martelgang, met om de 
honderd meter een val. ‘Schaat-
sen zijn niet voor niets rond van 
voren…’ Om half twaalf ‘s nachts 
werd hij bij een EHBO-post bij het 
laatste dorp van de tocht, Oud-
kerk, opgevangen en neergezet 
op een bankje met een kop thee. 
‘Ik was kapot, maar had eigenlijk 
door moeten schaatsen’. Na een 
minuut of tien ging hij door, om 
bij het laatste bruggetje voor de 
Bonkevaart door een politieman 
van het ijs te worden geplukt. Het 
was vijf voor twaalf, en de politie 
vond dat iedereen van het ijs af 
moest. ‘Het was heel zuur. Ik kon 
de finishvlaggen en tribunes zien 
staan.’ Mocht de tocht toch door-
gaan, dan gaat Bart als het even 
kan de andere rijders aanmoedi-
gen.

Kor van Zanten (Molenhorn)
Kor heeft dit jaar geen startbewijs. 
Als je weet dat je niet kunt starten 
houdt het je toch minder bezig. 
Maar als je weet dat je dat wel 
kunt, dan rijdt hij als training met 
gemak twee keer op en neer van 
Garmerwolde naar Delfzijl. Kor 
vindt het leuk dingen te doen die 
anderen niet doen. Meedoen met 
de Nijmeegse Vierdaagse, een au-
tocross, parachute springen. En de 

Elfstedentocht hoort daar zeker bij. 

Ex-leden die  
de tocht hebben 
gereden
Harm Jan Havenga 
(Koningsheert)
Harm Jan is geen lid meer. Hij 
deed, 23 jaar oud, mee met de 
wedstrijdrijders in de barre tocht 
van 1963. Datzelfde jaar was hij 
tweede geworden met de Noor-
derrondrit. Het ijs was slecht, er 
lag sneeuw en het was zo zwaar. 
Na het IJsselmeer kwam hij in 
Hindeloopen aan. Daar zag hij zijn 
broer staan met de auto en dacht: 
‘Ik ben ook hartstikke gek, ik stap 
af.’ Terugkijkend zegt hij: ‘Die 
beslissing neem je en daar heb 
ik geen spijt van gehad.’ Daarna 
trainde hij nog 23 jaar lang voor de 
Elfstedentocht maar toen er weer 
een tocht was in 1985 heeft hij zijn 
lidmaatschap ingeleverd.

Edzard Krol (G.N. Schutterlaan)
Edzard heeft de tocht in 1985 ge-
reden op 22- jarige leeftijd. Ook 
al was het zwaar en zag hij haast 

niets meer omdat zijn beide ogen 
bevroren raakten, hij haalde de 
eindstreep. Het was een echte 
belevenis die tot de vijf belangrijk-
ste gebeurtenissen uit zijn leven 
behoort. De herinnering wordt tel-
kens als er gesproken wordt over 
de Elfstedentocht opnieuw ge-
voed. En hoe langer het duurt voor 
er een nieuwe tocht komt, hoe 
legendarischer zijn gereden tocht 
wordt. Het kruisje is binnen. Nu is 
hij geen lid meer. Maar toch zou 
hij de rit graag weer willen rijden.

Bertho Top (Molenweg)
Bertho heeft zijn kruisje gehaald in 
1986, hij was toen 39. Het kruisje 
ligt in zijn kluis. Hij houdt van 
veel sporten en heeft ook andere 
prestaties geleverd die voor hem 
belangrijk zijn. Maar op schaats-
gebied is de Elfstedentocht een 
belevenis, een groot feest. ‘Als ik 
maar voor 12.00 uur binnen ben’, 
dacht hij onderweg. En ondanks 
dat er veel aan je voorbij gaat is 
de tocht toch een groot feest een 
echte belevenis op schaatsge-
bied.

Dit waren de verhalen. Een ding 
staat vast: die 200 kilometer op 
de schaats afleggen, het blijft bij-
zonder. 

Irene Plaatsman



4

Rieks Ridder kaartkampioen
De jaarvergadering van de The-
singer kaartclub ‘De Eendracht’ 
werd gehouden op 28 januari.
Door omstandigheden hadden we 
drie nieuwe bestuursleden nodig. 
Gelukkig hadden Grietje Ridder, 
Johan Mollema en Wim Ritsema 
zich kandidaat gesteld. Ze wer-
den met algemene instemming 
benoemd.
De kaartkampioen van 2011 werd 
Rieks Ridder. Hij behaalde over 

acht wedstrijden geteld 54044 
punten. Wim Ritsema werd 2e 
met 54039 en Roelie Dijkema 3e 
met 53616 punten.
Rieks behaalde ook de meeste 
marsen van het afgelopen jaar, 
namelijk 29. Hij mocht de beide 
wisselbekers dus in ontvangst 
nemen. Omdat hij in november de 
hoogste score ooit op één avond 
behaalde, 7115 punten, kreeg hij 
ook een eervolle vermelding aan-

geboden. Een terechte kampioen 
dus. Na afloop van het officiële 
gedeelte werd er gezellig gekaart. 
Ieder ging die avond met een 
mooie vleesprijs naar huis.
De competitie is hiermee weer van 
start gegaan. We kunnen nieuwe 
spelers gebruiken, dus als je zin 
hebt, kom een keer meekaarten. 
Je moet wel kunnen klaverjassen. 
We kaarten iedere laatste zater-
dag van de maand in café Molen-
zicht. Aanvang 20.00 uur.

Roelie Dijkema

Feest op het ijs voor de kinderen

Priksleeën in t loug

IJsvrij kregen ze niet van de OBS Garmerwolde, maar 
wel ijspret! Op dinsdagmiddag 7 februari ging de voltal-
lige school het ijs van het Damsterdiep op, alwaar de 
OR en het schoolteam een schaatsmiddag hadden ge-
organiseerd. Er waren wedstrijdbanen uitgezet, er was 
muziek en natuurlijk koek en warme chocolademelk. 
Het werd een groot feest, waarbij iedereen met elkaar 
genoot van het schaatsen. De grote kinderen namen de 
kleine bij de hand en er werd flink aangemoedigd bij het 
ingaan van de wedstrijden. Helaas kon niet elke tour-
schaatser de aanwezigheid van een horde kinderen op 
het ijs waarderen, maar ja, het ijs is nu eenmaal van ie-
dereen! De winnaars van de wedstrijden waren voor de 
onderbouw Nik de Bode, voor de middenbouw Harold 
van Geffen en voor de bovenbouw Pieter Boes.

Sabine Hoes

Voor de kleintjes was een speciaal parcours uitgezet (foto: Sabine Hoes)

Priksleenestor Roelf Jansen (foto: Menco van der Berg)

Onder werkelijk prachtige weers-
omstandigheden werd er zater-
dag 11 februari door jong en oud 
gestreden om het grote prikslee-
kampioenschap van Taisn. Zowel 
jong als oud waren goed verte-
genwoordigd hetgeen een gezel-
lige drukte opleverde op de mooi 
geprepareerde baan. Dat het 
soms nog een hele kunst is om 
aan de overkant te komen, bleek 
in de verschillende wedstrijdjes 
en soms moest de finishpaal het 
ontgelden. Toch was de amuse-
mentswaarde weer zeer hoog.
Bij de volwassenen werd Jan v.d. 
Woude onttroond als kampioen 
door Menco v.d. Berg en bij de 
dames werd Miranda Schuppert 
tot nieuwe koningin van Thesinge 
gekroond. Bij de 50+ deed prik-
sleenestor Roelf Jansen (80+) 
als vanouds mee, maar hij kon 
niet voorkomen dat Wim Ritsema 
in de 50+ klasse met de eer ging 
strijken. Ook bij de jeugd, de ‘toe-

komst’, werden nieuwe 
kampioenen gekroond. 
Na afloop werd het, on-

der het genot van een hapje en 
een drankje, nog zeer gezellig in 
het Scheuvelhoes en kon er op 
een mooie winterse priksleedag 
op de ijsbaan in Thesinge terug 
worden gekeken.
Uitslagen Priksleekampioenschap 
Thesinge:
Mannen 16 t/m 50 jaar: 1. Menco 
v.d. Berg, 2. Michael Ellens, 3. 
Jan v.d. Woude.
Dames 16 t/m 50 jaar: 1. Miranda 
Schuppert, 2. Jori Noordenbos, 3. 
Daphne Wiegertjes.
50+: 1. Wim Ritsema, 2. Henri 
Schijf, 3. Roelf Jansen.
Jongens 12 t/m 15 jaar: 1. Danny 
de Glee, 2. Stef Stefano.
Jeugd t/m 11 jaar: 1. Jamie van 
Zanten, 2. Sil Anker, 3. Paulus 
Oosterhoff.
 
Nog geen lid van De Scheuvel? 
Bel dan Trieneke Schuppert, 050 
302 1602.

Martin Wierenga
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Een echte  
toertocht!
Op 1 februari was het al wat 
winters; de jeugd speelde al een 
beetje op binnenslootjes. De da-
gen erop was de temperatuur 
goed gemutst, iets sneeuw en 
haast geen wind. Hier waren niet 
alleen de ijsverenigingen blij mee, 
ook de veehouderij. Het ijs groei-
de mooi en de Presto schuif kon 
het Damsterdiep op om een baan 
van ‘Rollen’ tot Ten Boer schoon 
te schuiven. Op het stuk langs 
de Oude Rijksweg kon al langer 
worden geschaatst. Ook Presto 
begon zich te roeren en na vele 
jaren werd er weer een echte lan-
ge prestatietocht uitgeschreven 
voor zaterdag 11 februari, maar 
door de KNSB afgekeurd. Toen 
werd het zondag 12 februari; in-
schrijving/start Jägermeister. De 
toertocht voerde eerst naar Oos-
terhogebrug; weer terug, en dan 
over het rustige Damsterdiep naar 
Ten Boer, Ten Post en zo richting 
Oosterwijtwerd. Hier kwam de 
Tien Dorpen Ronde ook langs, 
dus dat betekende een lange 

Popschool Garmerwolde groot succes
Garmerwolde is alweer drie bandjes rijker, en wie weet breken ze ooit nog eens echt door! 
Op 23 februari wordt in dorpshuis De Leeuw het afsluitende optreden gegeven door de 
leerlingen van de Popschool.

Afgaand op het aantal muzikanten dat 
woonachtig is in Garmerwolde was het wel 
een beetje te verwachten, maar dat er zo-
veel muzikaal talent onder de kinderen zou 
zijn was toch een verrassing! De Popschool 
is een initiatief van Ard Agteresch, beheer-
der van het dorpshuis, en dorpsbewoner 
Niels Steenstra, werkzaam als coördinator 
van de opleiding Muziek van het Noorder-
poort College. 

Veertien kinderen deden mee aan deze 
muzieklessen, waarbij muziek gemaakt 
wordt in een bandje. En zo konden er maar 
liefst drie bandjes gevormd worden: The 
Rock Smurfen (met kinderen van de ba-
sisschool) en ‘Time’s fun when you fly’ en 
‘Jump 2 it’ waarin kinderen spelen die op 
de middelbare school zitten. De kinderen 
kregen les van Roderik, die in het laatste 
jaar van de opleiding aan het Noorderpoort 
zit. Met elkaar hebben ze in twaalf weken 
een aantal nummers ingestudeerd, en als 
afsluiting geven ze dus een echt concert in 
het dorpshuis. 
De Popschool was een groot succes. De 
kinderen vonden het superleuk, de ouders 
waren enthousiast en ook vanuit het dorp 
zijn veel goede reacties gekomen. 
En als er zich genoeg kinderen aanmel-
den, gaat de Popschool binnenkort gewoon 
weer verder.

Sabine Hoes

De familie Havenga bij de stempelpost. (foto: Sieb-Klaas Iwema)

The Rock Smurfen: Anna (toetsen), Rosa (zang), Kyra (zang) en Bas (drums) en op de voorgrond Suus 
(bas) (foto: Roderik van der Werff)

lint schaatsers door Anton Piek-
achtige streken, want het had nog 
iets gesneeuwd en het was wat 
mistig. 
Maar ondanks dat hebben dertig 
mensen aan de prestatietocht 

meegedaan; de jongste was ze-
ven jaar. Van Garmerwolde naar 
Oosterhoogebrug visa versa is 
tien kilometer en Garmerwolde 
Oosterwijtwerd visa versa 38 km. 
De behaalde medailles worden 

thuis gebracht of opgestuurd.
Men kan altijd lid worden van 
Presto via presto.garmerwolde@
gmail.com

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema
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Jan Wigboldus roodbontfokker van het jaar

Dubbelconcert folkzangeressen 

In januari werd veefokker Jan Wigboldus uit Garmerwolde gekozen tot roodbontfokker van het jaar. Het is de eerste keer dat de prijs 
naar een Groningse veefokker gaat. Een enorme eer, en de bekroning op dertig jaar werk.

Het is een gekkenhuis geweest in 
huize Wigboldus. De telefoon ging 
de hele dag en er kwamen enorme 
hoeveelheden brieven, kaarten en 
e-mails binnen. De journalisten 
liepen de deur plat. Jan Wigbol-
dus is zo trots als maar kan: ‘Dit is 
de Louis d’Or voor de veefokkers. 
Een mooiere prijs bestaat er niet 
dan op deze manier gewaardeerd 
te worden voor je hele oeuvre.’ 
De prijs wordt jaarlijks uitgereikt 
door veeteeltstudieclubs en verte-
genwoordigers van de agrarische 
pers. Vakgenoten dus, en die kun-
nen het weten! Wigboldus kreeg 
de prijs omdat van de stieren die 
aan de Dorpsweg in Garmerwolde 
het levenslicht zagen, al velen 
het predicaat topfokstier kregen. 
Hun sperma wordt wereldwijd ver-
kocht. Er lopen zelfs nakomelin-
gen van de koeien van de familie 
Wigboldus in Nieuw-Zeeland.

Een van de stammoeders van de 
nu wereldwijd beroemde stieren is 
Topspeed Giny, oermoeder, oma 
en overgrootmoeder. Zij is vreemd 
genoeg zwart-wit. ‘Uit een reces-
sief gen zijn bij haar roodbonte 

Jan Wigboldus met Topspeed Gemma, een nakomeling van Topspeed Giny (foto: Margriet de Haan)

nakomelingen voortgekomen, en 
daar zijn we verder mee gaan fok-
ken.’
En nu? Rijk en beroemd? ‘Nee, 
rijk zijn we er niet van geworden,’ 

aldus Jan. Maar er staat wel een 
mooi beeld op de schoorsteen-
mantel, en als het aan de kinde-
ren ligt, komt dat op zijn graf te 
staan. Giny heeft inmiddels de 

respectabele leeftijd van 16 jaar 
en mag haar oude dag slijten in 
de stal bij de familie Wigboldus.

Sabine Hoes

Sarah McQuaid en Linde Nijland 

Twee folkzangeressen van topniveau zien en horen op één 
middag. Die kans krijg je zondagmiddag 11 maart in de middel-
eeuwse kerk van Garmerwolde. De bekende Groningse Linde 
Nijland en de Ierse Sarah McQuaid geven dan een dubbelcon-
cert. De twee wisselen elkaar af en zingen nummers samen.

Warm als haardvuur
Sarah McQuaid, singer-songwriter met wortels in de Amerikaanse 
en Ierse folkmuziek brengt met haar warme stem en sprankelende 
gitaarspel vertolkingen van traditionals en klassiekers, maar ook ei-
gen werk. 

Linde en Bert 
Met haar prachtige stem weet Linde Nijland elk publiek te raken. 
Zij is bekend van onder meer het duo Ygdrassil en ‘Winterliederen’ 
(met Henk Scholte). Linde treedt op met multi-instrumentalist Bert 
Ridderbos (gitaar, citer, accordeon). De twee zijn regelmatig te zien 
op TV Noord met de Groningstalige clip ‘Wachten’. 

Het dubbelconcert begint zondag 11 maart om 15.00 uur in de kerk 
van Garmerwolde. De kerk is open om 14.30 uur. De entree bedraagt 
€ 10, dat is inclusief een kop koffie of thee. Reserveren kan via kerk-
vangarmerwolde@gmail.com of 050 542 0729.

Kijk voor meer info ook op www.lindenijland.nl en 
www.sarahmcquaid.com.
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Bibliobus verdwijnt uit dorpsbeeld
In 1963 reed de eerste bibliobus door de provincie Groningen. De eerste halteplaatsen waren Pieterburen, Westernieland, Saaxum-
huizen en Den Andel. Ieder jaar kwamen er wel één of twee routes bij. Zo startte in 1965 een route in de gemeente Ten Boer met de 
halteplaatsen Garmerwolde, Thesinge, Sint Annen, Ten Post en Woltersum. In 1998 was de bibliobus voor het laatst in Sint Annen. 
Eind 2011 werd deze vorm van dienstverlening door Biblionet niet verlengd door de opdrachtgever, de gemeente Ten Boer.

Zo ging het
Elke maandagmorgen stond 
Hilma Ubels stil bij de basisscho-
len in Garmerwolde en Thesinge, 
en dat dertig jaren lang. Eerst 
als bibliothecaris en later, na het 
behalen van het groot rijbewijs, 
ook als chauffeur. De bibliobus 
was inmiddels uitgegroeid tot een 
heuse truck en trailer, de boeken 
werden niet meer gestempeld 
maar gescand. In Thesinge stond 
een drietal vrijwilligers klaar om 
Hilma bij toerbeurt te assisteren.
Elke maandagmorgen gingen 
schoolkinderen (95% van de le-
ners) met een zware boekentas 
naar de bus om hier de leesvoor-
raad te verversen. Dat begon al 
bij de kleuters. Met hun (gratis) 
abonnement en onder begelei-
ding van ouders maakten ze ken-
nis met het fenomeen bibliotheek. 
Klein, maar overzichtelijk en lek-
ker gemakkelijk, ook voor hun ou-
ders. Het leidde in de meeste ge-
vallen tot een frequent bezoek, en 
dat generaties lang. Het bezoek 

Rik, Mark en Luuk Holtman voor de laatste keer op weg naar de bibliobus 
(foto: Simone Bouwstra)

Monique Hoiting, Eline, Nynke en Luc lenen voor de laatste keer boeken bij de 
bibliobus (foto: Margriet de Haan)

na de basisschoolleeftijd bleef 
wat steken. Dat heeft natuurlijk 
alles te maken met de beperkte 
openingstijden en het feit dat de 
leners óf naar school óf aan het 
werk zijn op de maandagmorgen. 
Het verdwijnen van de bibliobus 
heeft dus de meeste impact op de 
schoolkinderen. Maar zeker ook 
op leners die aangewezen zijn op 
dienstverlening in het eigen dorp.

De reden
De gemeente Ten Boer heeft deze 
– moeilijke – keuze gemaakt om 
economische redenen. Gemeen-
ten krijgen steeds minder budget 
en moeten helaas besluiten ne-
men die niet zo populair zijn. Het 
opzeggen van de bibliobussen 
leidt tot een jaarlijkse besparing 
van € 30.000. Het alternatief om 
de frequentie van een naar twee 
weken te brengen en wat te snij-
den in het budget van de biblio-
theek in Ten Boer heeft het niet 
gehaald; teveel versnippering en 
uiteindelijk verschraling van alle 

diensten. Daarom is gekozen 
voor één centrale en goed geou-
tilleerde bibliotheek in Ten Boer.

Wat nu?
Alle bibliobusabonnees zijn van 
deze wijziging op de hoogte ge-
bracht en worden gestimuleerd 
om voortaan hun boeken in Ten 
Boer of op een andere biebloca-
tie in de provincie Groningen te 
lenen. Een bibliotheekpas van 
Biblionet is sinds een aantal ja-
ren door de hele provincie geldig. 
Boeken kunnen overal worden 
geleend en ingeleverd.
Al met al een ontwikkeling die 
economisch gezien begrijpelijk 
is, maar wel gevolgen heeft voor 
de (jonge) lezers uit onze dorpen. 
Het is het intrappen van een open 
deur om te zeggen dat de stimu-
lans om te lezen een deuk heeft 
opgelopen. De gemeente heeft 
eind vorig jaar afspraken ge-
maakt met Biblionet en het onder-
wijsveld om de dienstverlening 
aan de scholen zoveel mogelijk 

op peil te houden. De komende 
maanden zal de samenwerking 
meer inhoud moeten krijgen. 
Misschien is het mogelijk om per 
school een –beperkte- collectie 
te beheren. Via de educatieve 
dienst van Biblionet blijft het voor 
de scholen mogelijk om pakket-
ten te bestellen met documen-
tatiemateriaal over een bepaald 
onderwerp. 

Het is sinds 2012 anders op de 
maandagmorgen in Garmerwolde 
en Thesinge…
De bibliothecaris/chauffeur moet 
op zoek naar andere – aanvullen-
de – werkzaamheden bij Biblio-
net, de vrijwilligers zijn hun ‘baan-
tje’ kwijt, het is weer vrij parkeren 
op de halteplaats, het rooster 
voor de begeleidende ouders is 
vervallen. Hopelijk vindt iedereen 
weer een bestemming en veel 
leesplezier door een (bieb)boek. 
Op welke manier dan ook!
 

Roelie Karsijns 

Knutselclub
Wij starten in Thesinge een knut-
selclub voor kinderen van 3 tot 
9 jaar. Zondag 11 maart is een 
proefles om te kijken hoeveel be-
langstelling er is en of je het leuk 
vindt. Het is de bedoeling om twee 

of drie groepen te maken naar 
leeftijd.
Per groepje gaan we dingen ma-
ken, denk bijvoorbeeld aan een 
eigen kalender, een beest knutse-
len, muziekinstrumenten maken 
of schilderen op doek!

Een les zal per groep ongeveer 

1,5 uur duren (inclusief pauze 
met ranja en koekjes!). De kos-
ten bedragen € 4 per keer. De 
club zal gehouden worden in de 
Oude School in Thesinge. Dus 
heb je zin om te knutselen? Geef 
je dan op voor de proefles! Stuur 
vóór zondag 4 maart een e-mail 
naar jori.noordenbos@online.nl 

of doe een briefje in de bus op 
de Dijk nr. 7 met daarop naam, 
leeftijd en een e-mailadres voor 
verdere informatie. We hopen jul-
lie allemaal te zien op zondag 11 
maart!

Jori Noordenbos, Patricia 
Hoeksma & Angela Swint
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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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Hoe gaat het eigenlijk in… Dorpshuis de Leeuw?

Infoavond Duurzaam Thesinge

Hoe gaat het tegenwoordig eigenlijk met Dorpshuis de Leeuw. Is 
er nog wel eens iets te doen? Of…? Ja zeker, er is voortdurend 
iets te doen in het dorpshuis van Garmerwolde. Een korte im-
pressie van wat was en komt. 

In een gezellige ambiance met eten (verzorgd door Buurtgroen-
te), drinken en live muziek van Alje Bolhuis, presenteert de werk-
groep duurzaam Thesinge op vrijdag 30 maart in het Trefpunt 
een aantal projectideeën . Er zijn vier sprekers uitgenodigd om 
de avond voldoende inhoud te geven. Tijdens de avond zal ook 
de mogelijkheid zijn om van gedachten te wisselen over hoe in 
Thesinge met elkaar te werken aan duurzaamheid.

Nieuwe traditie: dorpsborrel
Het jaar 2011 sloten we af met 
een kerstdiner met een Oosters 
tintje. Een heerlijk buffet, op ta-
fel gezet door de dorpshuiskoks. 
De eerste activiteit in het nieuwe 
jaar was een dorpswandeling met 
als afsluiting een kliekjesmaaltijd. 
Met ingang van februari hebben 
we een nieuwe traditie ingesteld, 
de dorpsborrel: elke eerste vrij-
dagmiddag van de maand vanaf 
17.00 uur is het cafégedeelte van 
de Leeuw open en worden de gla-
zen gevuld. En wie honger heeft, 
kan een gefrituurde hap bestellen. 

Zingen met gitaar
Zingen met gitaar voor kinderen, 
een verslag van organisatoren 

Leidse Hutspot
Om 18.00 uur, voorafgaand aan 
het avondprogramma, verzorgt 
de Buurtgroente uit Haren een 
Leidse Hutspot. Om een indicatie 
te krijgen van het aantal eters ont-
vangen we graag van u per e-mail 
een reservering op dorpsbelan-
genthesinge@gmail.com. 
De Leidse Hutspot zal tegen een 
kleine prijs worden uitgeserveerd 
en we vragen u een eigen lepel en 
bord mee te nemen.

Straatverlichting
Om omstreeks 18.30 uur zal het 
spits worden afgebeten door de 
heer Chintan Shah van Tvilight, 
een bedrijf uit Groningen en leve-
rancier van intelligente straatver-

Maud Onderstal en Marjan Schut-
tert. Zondag 6 februari arriveerde 
een groepje kinderen met hun 
ouders in het dorpshuis. Door 
het raam zagen we allemaal dat 
de eend met de sneeuwschuiver 
op het ijs gezet werd. Wij gingen 
met de kinderen een achttal win-
terliedjes oefenen: over sneeuw in 
de lucht en sneeuw op de grond, 
over schaatsen op het ijs en 
sneeuwballen gooien. We hadden 
heel veel plezier en dat lieten we 
na een glaasje ranja beneden in 
het café aan de (groot)ouders en 
enkele belangstellenden zien en 
horen. Volgend jaar weer!
Zondag 19 februari stromen de 
waterlanders bij Meezingen met 
smartlappen; een dramatische 

lichting. Het gaat om een nieuwe 
technologie om straatverlichting 
intelligent te kunnen dimmen en 
als het nodig is weer te intensive-
ren. Deze kan geplaatst worden 
op de bestaande lantaarnpalen. In 
2012 willen we een pilot uitvoeren 
met een beperkt aantal lantaarn-
palen om het principe te kunnen 
uittesten en de bewoners te laten 
zien waar we het over hebben. 
Het Thesinger straatverlichting-
project is door de Heidemaat-
schappij genomineerd als een van 
de tien ‘Kern met pit’ projecten in 
de provincie Groningen. Aan deze 
nominatie hangt een geldbedrag 
van € 1000, op te halen medio 
januari 2013 na realisatie van het 
project.

middag met smartlappenkoor 
Ratjatoe en accordeonmuziek van 
Douwe Tigchelaar.
En op 23 februari is de presentatie 
van Popschool Garmerwolde. Drie 
jongerenbands, die sinds novem-
ber wekelijks hebben geoefend 
onder leiding van Roderik van der 
Werff, laten van zich horen. Kort-
om: het is niet stil in het dorpshuis.

Op stapel
De maand maart start natuurlijk 
met de dorpsborrel, op de eerste 
vrijdag. Een week later voeren 
leerlingen van het Noorderpoort-
college de klucht ‘Geld telt’ op. 
Harrie komt op zijn verjaardag 
thuis met het verkeerde koffertje. 
In plaats van zijn agenda, kan-
toorspullen en zijn boterham met 
kaas/tomaat, zit er € 2.755.000 in.
Op zondag 25 maart duikt Maud 
de keuken in om met kids borrel-
happen te maken die om 17.00 

Woningisolatie
Omstreeks 19.15 uur zal Dirk van 
Impen van het Informatiepunt 
Duurzaam Bouwen uit Gronin-
gen een presentatie geven met 
als onderwerp woningisolatie. De 
heer van Impen zal ingaan op het 
isolatielabel voor woonhuizen en 
ook handige tips geven hoe een 
woonhuis nog beter kan worden 
geïsoleerd. 
In de pauze die op deze presen-
tatie volgt worden er een aantal 
Energiescans verloot ter waarde 
van € 85 per scan. Deze scans 
geven de bewoners/eigenaren 
inzicht in de staat van isolatie 
van de woning en de verbeter-
punten.

Duurzame energie
Na de pauze, die wordt opge-
luisterd door Alje Bolhuis, zal 
omstreeks 20.30 uur Frits Ogg 
van Windvogel uit Gouda een 
presentatie verzorgen over duur-
zame energieproductie. Frits zal 
ingaan op de mits en maren van 

uur worden opgegeten, bij de 
borrel natuurlijk. En verder op 
het programma voor de komende 
maanden: neut’n schaiten, een 
fietstocht met maaltijd en op 13 
mei de beroemde ‘Pizzeria di Ste-
fano’. En er zijn vergevorderde 
plannen voor een workshop taart 
versieren. Er is nog plek!

Ook ideeën?
Wie al die activiteiten organiseert? 
De activiteitencommissie van het 
dorpshuis. Dat wil zeggen, dat 
deed ze en zal ze blijven doen. 
Maar liever nog hebben we dat 
dorpsbewoners zelf plannen ma-
ken en uitvoeren. Heb je een idee, 
laat het dan weten. De commissie 
helpt je natuurlijk graag. 
Meer informatie vind je op de 
www.dorpshuisdeleeuw.nl.

Namens de activiteitencommissie,
Anne Benneker

de verschillende duurzame ener-
giebronnen en ook specifiek aan-
dacht schenken aan een coöpe-
ratieve windmolen in Thesinge.

Lokale afvalscheiding
Omstreeks 21.15 uur verzorgt 
Erik Julsing van Hummelrecy-
cling uit Leek een presentatie 
over duurzame lokale afvalschei-
ding. De heer Julsing stelt in zijn 
presentatie de omvang van het 
huishoudelijk afval aan de orde 
en welke waardevolle grondstof-
fen zich daar in bevinden en hoe 
deze waardevolle grondstoffen 
op lokaal niveau kunnen worden 
verzameld. Er zal ook ingegaan 
worden op het verdienmodel van 
lokale afvalscheiding.

Omstreeks 22.00 uur zal Alje 
Bolhuis de avond afsluiten en is 
er daarna ruimte voor een pintje 
en/ of een informeel samenzijn.

Met groeten en tot 30 maart,
Werkgroep Duurzaam Thesinge

Stoomfluitjes Aangeboden:
Ik ben Patricia van Dijken - Ram-
din, woonachtig aan de Bakkers-
traat 14. Sinds oktober 2011 ben 
ik gastouder; kinderopvang aan 
huis. Mocht u een gastouder no-
dig hebben, neem gerust contact 
met mij op; tel. 050-364 21 68.

Te koop:
Een 2 1/2 zits leren bank, donker 
blauw, in goede staat; tel. 050-
541 65 51
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Themaochtend in ‘de Verzoamelstee’

Familievoorstelling Thesinge in beeld

Op woensdag 1 februari is er in het 
Trefpunt te Thesinge een groep 
van zo’n twintig dorpsbewoners 
aan tafel aangeschoven. Na een 
kopje koffie geeft onze plaatselij-
ke Verzoamelstee-medewerkster 
Janna Hofstede het woord aan 
Koert Hengeveld, voorlichter van 
OV-bureau Groningen Drenthe. 
Hij houdt een presentatie over 
het gebruik van de OV-chipkaart. 
Het doel van dit betaalmiddel is 
om met meer gemak te reizen. Dit 
wordt duidelijk gemaakt aan de 
hand van allerlei beelden en voor-

beelden. Ook de haken en ogen 
worden benoemd. Kortingsmoge-
lijkheden voor 60/65-plussers en 
de vrij-reizendagen komen aan 
de orde en enkele aanwezigen 
vertellen over de ervaring die zij 
hiermee hebben opgedaan.
Dit laatste is ook een doel van het 
project ‘de Verzoamelstee’. Het 
uitwisselen van kennis en ideeën 
door jong en oud en daarnaast het 
uitbreiden en versterken van de 
mogelijkheden om in eigen dorp 
te blijven wonen. Dit alles komt 
de leefbaarheid in het dorp ten 

Wij zijn trots dat onze ‘Familievoorstelling’ tijdens de uitreiking van  ‘de 
Vonk van Ten Boer’ de derde prijs heeft behaald. Wij willen iedereen 
die op onze voorstelling heeft gestemd hartelijk danken voor de uitge-
brachte stem. En met plezier hebben wij de enthousiaste reacties op de 
website gevolgd! 
Het extra bedrag van € 2.500, bovenop de reeds toegezegde € 3.000, 
zal worden gebruikt voor het realiseren van een Familievoorstelling op 
zaterdag 15 december en zondag 16 december a.s. in en rond de kerk 
van Garmerwolde voor en door Rederijkerskamer ‘Wester’ samen met 
jongeren en schooljeugd, het Koor en onze Blazersgroep. 
Lijkt het je leuk hieraan mee te doen, neem dan contact op met Hannie 
Havenga, Ton Werdekker of Janna Hazeveld.
 

Janna Hazeveld

Het project ‘Thesinge in Beeld’ heeft een subsidie van € 3000 gekregen 
vanuit ‘De Vonk van Ten Boer’. Het project wil het volgende realiseren:
 De kinderen en jongeren in Thesinge gaan ouderen interviewen die 
verhalen kunnen vertellen hoe het dorp Thesinge er vroeger uit zag 
en wat er allemaal gebeurde. Dit kunnen persoonlijke verhalen zijn, 
maar ook meer over het reilen en zeilen van Thesinge in vroeger tijden. 
De interviews worden gefilmd en de ouderen kunnen alles visueel on-
dersteunen met foto’s, 8mm films etc. van vroeger tijden. Vervolgens 
maken de kinderen er samen met de ouderen een mooie film van. Zo 
ontstaat een levend document voor Thesinge.
 
We zoeken nog (oudere) jongeren die het leuk zouden vinden om dit 
project (mee) te organiseren.

Met vriendelijke groet,
Geerten Eijkelenboom

goede. Iedere eerste woensdag 
van de maand staat er een infor-
matieochtend op de planning. Op 
7 maart, aanvang 9.30 uur, komt 
een voorlichter van de Sociale 
Verzekeringsbank met uitleg over 
de SVB en AOW. Het gebruikma-
ken van de computer is een on-
derwerp waar extra aandacht aan 
zal worden besteed. Janna kon-
digt alvast een tablet-training aan. 
De overige woensdagochtenden 
in de maand is het iedereen vrij 
om binnen te lopen tussen 9.00 
en 11.30 uur. De koffie staat klaar 

en er kan informeel gepraat, ge-
lezen, gekaart of iets op de com-
puter opgezocht worden. Zo heeft 
men op 8 februari naar het NK 
schaatsen gekeken en het Elfste-
dentochtenboek en het Sneeuw-
boek ingekeken en herinneringen 
opgehaald. De ochtenden zijn 
altijd voor iedereen vrij te bezoe-
ken. Alleen een kopje koffie halen 
is ook prima. En mocht u een idee 
hebben voor het invullen van een 
themaochtend dan is Janna Hof-
stede daar erg blij mee. 

Truus Top

Sirkelslag Young in Thesinge

Vanuit de Jeugdorganisatie Jop van de PKN wordt 
alles op touw gezet en het animo hiervoor is groot. 
Ook de niet-kerkelijke jeugd is van harte welkom. 
De gehele activiteit wordt gecoördineerd door In-
grid Oudman die hierbij weer een aantal vrijwilli-
gers kon inzetten. Elk team heeft twee begeleiders 
en voor een jury zijn vier personen nodig. Vooraf 
hadden Jan en Hennie Mollema het eten klaar in 
het Trefpunt!
De opdrachten bestonden uit veel spelvormen met 
woorden, liedjes en zoekopdrachten. Een voor-
beeld van een opdracht is: haal zo snel mogelijk 
alle ingrediënten voor een maaltijd in je omgeving 
op. Er is een filmpje van een activiteit op Youtube 
te zien en op de website van Sirkelslag staat alle 
verdere informatie.

Truus Top

In twee groepen deed de jeugd in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar op 3 februari mee aan Sirkelslag. Een spannend interactief spellencir-
cuit dat landelijk wordt gespeeld door bijna 400 groepen, die uit minimaal 5 en maximaal 12 deelnemers bestaan. Met heel verschil-

lende opdrachten is het een avondvullend 
programma en wordt via X-noizz webradio 
aan het eind van de avond duidelijk wie er 
winnaar is. De tien meiden in het meidenteam 
eindigden gelijk met het jongensteam dat be-
stond uit negen jongens. Het thema was dit 
jaar ‘Helden’.

De meidengroep van Sirkelslag in Aktie. Ze moeten van een poster de 21 helden vinden. Teambegeleid-
ster Lucie van Zanten met Sterre Buitenhuis, Jori Noordenbos en Luna Tjeerdsma. (foto: Ingrid Oudman)
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Vrolijke voorstelling door VIOD
Op zaterdag 4 februari bracht to-
neelvereniging VIOD uit Thesinge 
het stuk ‘Pas op, schrikdroad!’ 
op de planken. Dit was de eerste 
voorstelling in een reeks van drie 
in café Molenzicht in Thesinge. In 
zijn aankondiging vermeldt ‘laider’ 
Arend Kampen dat boerenzoon 
Jans (Andries v.d. Meulen) een 
trap van het peerd heeft gehad 
en met rugblessure toch zijn best 
doet om te spelen. Dat lukt won-
derwel hoewel het leeftijdsver-
schil met zijn pa (Harrie Blokzijl) 
wel wegvalt door het gekreupel 
op toneel. In het echt was het 
Andries ‘s middags onverwacht in 
de rug geschoten. In het verhaal 
worden vader en zoon ingepalmd 
door het duo ‘list en bedrog’ (Hans 
v.d. Brandt en Joop Blaauw) res-
pectievelijk wethouder en aan-
nemer, die de boer en zijn zoon 
lekker maken met ontwikkelplan-
nen voor hun land waar zich een 
thermale bron zou bevinden. De 
postbode (Greet Blokzijl) is een 
nieuwsgierige luistervink en leest 
de poststukken; zij informeert 
de partijen en duikt steeds weer 
overal op. Ook de milieuactiviste 
(Jolanda Guikema) komt met bij-
zondere theorieën over het ont-
wikkelen van het natuurgebied. 
Een stoere rol voor deze nieuwe 

De keurige geologe en het duo ‘list en bedrog’ (foto: Andries van der Meulen)

Rotzooi op het schoolplein
we vragen uw hulp!

De afgelopen weken (vanaf de 
kerstvakantie tot heden) zijn er 
regelmatig ouders bij ons ge-
weest die klagen over de rotzooi 
op het schoolplein van de Til in 
Thesinge. Er liggen iedere dag 
kapotgetrapte pakjes drinken, 
koekwikkels, bierflesjes etc. Iede-
re schooldag ruimt de pleinwacht 
rotzooi op van het schoolplein en 
de volgende ochtend ligt er weer 
van alles. We worden er een 
beetje moedeloos van.
Onder schooltijd hebben we zicht 
op wat er gebeurt op het plein. Na 
schooltijd niet. Veel kinderen spe-
len na schooltijd op het plein en 
dat vinden we prima. De meeste 
kinderen ruimen hun rotzooi op 
als ze gespeeld hebben, maar 
dat geldt niet voor iedereen. Het-
zelfde geldt voor vernielingen die 
aangericht worden. Er worden 
regelmatig kinderen in de dak-
goot of op het dak van de school 

gezien. Dit zorgt voor schade aan 
de school, het kost geld en dat 
kan niet de bedoeling zijn!
Als we weten wie rotzooi of 
schade veroorzaakt, nemen we 
contact op met de kinderen en 
hun ouders. Meestal is niet be-
kend bij ons wie de veroorzakers 
zijn. De buurtagent is er daarom 
bijgehaald om te onderzoeken 
wie de veroorzakers zijn en hij is 
op huisbezoek geweest bij kin-
deren en hun ouders. Wij zullen 
als school samenwerking zoeken 
met Dorpsbelangen en ouders 
omdat we hopen dat we ons pro-
bleem kunnen delen en tot een 
oplossing kunnen komen.
We maken ons zorgen om de 
situatie en deze zorgen hebben 
ook betrekking op het herinrich-
ten van het schoolplein. Als alles 
goed gaat, wordt het plein in de 
laatste week van februari her-
ingericht. Het plein is op dit mo-

ment openbaar en voor iedereen 
toegankelijk. Er mag gespeeld 
worden op het plein. Maar de 
angst dat het vernieuwde plein 
snel kapot gemaakt wordt, leeft 
bij ons.
We hopen dat u na het lezen van 
dit stukje in gesprek gaat met uw 
kind(eren) en bespreekt wat onze 
zorgen zijn. Dit gebeurt ook in 
de klassen, maar we denken dat 
samenwerking tussen school, ou-

ders en leerlingen bijdraagt aan 
het oplossen van dit probleem.
Als u tips voor ons hebt om het 
probleem aan te pakken, horen 
we het graag van u!

Mede namens het team een har-
telijke groet,

Joyce Mollema;  
Directeur CBS De Til

Telefoonnummer: 050 302 1172

speelster van VIOD. Net als de 
keurige geologe (Ina Tel) die bo-
demonderzoek doet en de gang 
van zaken controleert. Tussen 
alle verwikkelingen door zorgt 
stokdove opoe (Roelie Dijkema) 
voor spraakverwarring en grient 
het buurmeisje (Trijn v.d.Meulen) 
alles bij elkaar om haar onmoge-

lijke liefde voor de boerenzoon. 
Waar de titel van het stuk op slaat 
wordt in de loop van het stuk wel 
duidelijk… Veurzegster Welly 
Boer moest soms het verhaal 
gaande houden. Het waren ook 
wel enorme lappen tekst, zeker 
voor vervanger Hans v.d.Brandt, 
die veel later instapte. Applaus 

en bloemen waren er tot slot voor 
alle spelers en ook voor opvaaf-
ster Ida Oomkes. Reini Boer zorg-
de voor gezellige muziek voor en 
na de tombola. De nazit bij VIOD 
is ook altijd een prettige aangele-
genheid. 

Truus Top
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Al jaren dreigt Garmerwolde voor de tweede keer doorsneden te worden door een nieuw tracé voor de N360. Die plannen lijken nu 
van de baan, als het aan Provinciale Staten van Groningen ligt. De inspraak van Garmerwolde en andere omwonenden tijdens de 
commissievergadering van Provinciale Staten is daarmee succesvol. 

Lichtmissen

Op 2 februari wordt het kerkelijke feest van Maria Lichtmis ge-
vierd. Volgens de joodse wet moest Maria na de geboorte van Je-
zus een zuiveringsoffer brengen, zoals beschreven in Leviticus. 
De katholieke kerk maakte er een kerkelijke feestdag van.

Dit gebeurde door middel van een heilige mis, waarbij vooraf ‘eene me-
nigte kaarsen op het altaar worden gewijd, waarvan vele gedurende die 
mis branden’, vandaar Lichtmis. Zoals bij meer kerkelijke feesten, werd 
dit feest ook buiten de kerk gevierd. Niet zelden leidden dergelijke fees-
telijkheden tot uitspattingen en liederlijkheden. Zo verlieten op die dag 
traditioneel de dienstboden hun dienst om te trouwen of van betrekking 
te veranderen, maar in ieder geval om de bloemetjes buiten te zetten, 
waarna ze sowieso werden ontslagen.

De vrouwen die op Lichtmis het nachtleven in trokken, hielden daar een 
dubieuze reputatie aan over: ze teerden op andermans zak en waren, 
om in de stemming te blijven, ‘van lichte zeden’, getuige het volgende 
couplet uit een zeventiende-eeuws lied:

 Hierom, die wil licht-mis houwen,
 Moet zich niet te veel betrouwen
 Op een lichte Vrouwe-keurs,
 Want sy dunt een dicke beurs.

Ten gevolge hiervan ontstond het werkwoord ‘lichtmissen’, dat de be-
tekenis aannam van ‘uitspatten’, ‘zich aan losbandige genoegens over-
geven’. En ook op andere dagen van het jaar hielden vrouwen van be-
denkelijk allooi er tal van scheldwoorden aan over, waaronder: lichtvink, 
lichtloper of lichtekooi.

Waarmee maar gezegd wil zijn dat de taal niet aan regels te binden is. 
Integendeel: zonder dat er een Van Dale aan te pas kwam werd ‘Licht-
mis’ van een eerbiedwaardig kerkelijk feest tot liederlijk vertier.

Fredje Bouma

Nieuw tracé N360 door Garmerwolde lijkt van de baan

Wist-u-dat …

De provincie Groningen wil al 
jaren voor ongeveer 30 miljoen 
euro een nieuwe N360 aanleggen 
tussen Ten Boer en Ruischerbrug. 
Het liefst dwars door het land van 
Piet van Zanten, achter Ten Boer 
langs en dan aansluiten op de 
huidige N360. De dienst Verkeer 
en Vervoer vond dat raadzaam uit 
oogpunt van doorstroming en ver-
keersveiligheid tussen Ten Boer 
en Groningen. De provincie gaf 
zelf al aan dat met de aanleg van 
een nieuwe weg de doorstroming 
en verkeersveiligheid wellicht niet 
zou worden opgelost, en ook de 
kwaliteitsregio Groningen Assen 
betwijfelde dat sterk. Toch wilde 
de provincie met de plannen door-
gaan. 

Rogier Verhagen betoogde na-
mens Dorpsbelangen Garmer-
wolde voor de Staten dat er geen 
nut en noodzaak was voor een 
investering van 30 miljoen voor 
iets waarvan niet duidelijk is of 
het werkt: ‘De planstudie en de 
alternatieven moeten een oplos-
sing geven voor de verkeerson-
veiligheid en de doorstroming 
op de N360. En dan ligt hier een 
planstudie die geen oplossing 
biedt, maar die wel enorme ne-
gatieve consequenties heeft voor 
Garmerwolde . Voor de bewo-
ners is de aanleg van een nieuw 
tracé een buitenproportionele 
oplossing voor een probleem dat 
niet bestaat. Daarbij komt dat de 
provincie de afgelopen jaren juist 
veel geld heeft gestoken in het be-
perken van de doorstroming door 
een aantal rotondes aan te leggen 
tussen Ten Boer en Appingedam/
Delfzijl. Is dat dan té succesvol 
geweest dat de doorstroming nu 
weer moet worden bevorderd? En 

als je het dan toch een probleem 
vindt, pak dan de oorzaak ervan 
aan. Kijk dan naar verbetering 
van de aansluiting op de ring en 
verbetering van de brug over het 
Eemskanaal bij Ruischerbrug. Dát 
zijn de plekken die doorstroming 
aantoonbaar beïnvloeden. Ga niet 
voor 30 miljoen zitten asfalteren 
door goed landbouwgebied, zodat 
we straks vanuit twee wegen vast 
staan bij de brug over het Eems-
kanaal bij Ruischerbrug.’

De fracties in de Staten waren 
gevoelig voor die argumenten en 
ook de bezwaren tegen het vei-
ligheidsaspect konden ze goed 
begrijpen. Verhagen: ‘In Garmer-
wolde is in het verleden vaak ge-
probeerd de 60-kilometerzone uit 
te breiden tot na de afslag met 
de RWZI. Dit omdat het verkeer 
met minimaal tachtig de bocht 
doorkomt en dan pas de lang-
zaam optrekkende vrachtwagens 
ziet die daar de weg opdraaien. 
In brieven aan ons verklaart de 
provincie dat uitbreiding van de 
zone niet kon omdat er nog nooit 
ongelukken waren gebeurd. De 
verkeersveiligheid was niet in het 
geding. Dan is het zuur dat dit ar-
gument nu wel gebruikt wordt om 
een totaal nieuwe weg dwars door 
het dorp aan te leggen. Als de 
provinciale politiek toch iets voor 
de verkeersveiligheid wil doen, 
investeer dan gericht en specifiek 
in verbetering van kruispunten en 
erfaansluitingen van de huidige 
N360. Dat helpt aantoonbaar de 
verkeersveiligheid. Voor de auto-
mobilist, maar vooral ook voor de 
lokale bevolking, de omwonen-
den. De provincie heeft kort ge-
leden het besluit genomen om de 
N33 te verdubbelen tot Appinge-

dam. Die verdubbeling heeft een 
positief effect op de verkeersdruk 
op de N360. Uit berekeningen 
blijkt dat daardoor ongeveer een 
kwart van het verkeer op de N360 
wordt afgevangen. Dat betekent 
dat driekwart van het verkeer om-
wonenden zijn, de inwoners van 
de dorpen. Die zitten niet te wach-
ten op een nieuwe weg door de 
achtertuin, terwijl er ook al eentje 
voor je huis ligt. Het ligt dan ook 
voor de hand om eerst de verdub-
beling van de N33 af te ronden, 
de effecten ervan te bekijken en 
daarna opnieuw nut en noodzaak 
te onderzoeken voor we 30 mil-
joen euro aan gemeenschapsgeld 
gaan investeren. Laten we dan 
kijken of het veronderstelde pro-

bleem dan nog wel bestaat.’

Alle fracties in de Staten konden 
zich in de protesten van de om-
wonenden vinden. Gedeputeerde 
Mark Boumans was er eigenlijk 
wel blij mee: ‘Het is wel duide-
lijk dat niemand dit wil. Dat het 
draagvlak volledig ontbreekt. De 
inspraakreacties en de inbreng 
van de fracties geeft me de mo-
gelijkheid om te bekijken of ik die 
30 miljoen niet nuttiger kan beste-
den. Wellicht heel gericht in kleine 
ingrepen, maar zeker niet de aan-
leg van een totaal nieuwe weg. 
De nuloptie, dus hier niets doen, 
is een reële optie.’ 

Margriet de Haan

•	 een aantal weken geleden nepcollectanten van KWF aan de 
deur zijn geweest?

•	 het verstandig is uw bankafschrijvingen in de gaten te houden 
als u een handtekening voor een incassobedrag heeft gezet?

•	 Thesingers zaterdag 7 juli in hun agenda nog even vrij houden?
•	 u deze datum nu alvast met rode viltstift in uw agenda aan-

kruist!!!?
•	 er dan een grote dorpsbarbecue, ‘Dik doun in t loug’, georgani-

seerd wordt met muziek, spektakel, gezelligheid, enz.?
•	 dit een avond om niet te vergeten wordt?
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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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Agenda

‘De Soos’

Colofon

Foto van de maand

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.
Elke eerste vrijdag van de 
maand 

 » Garmerwolde; vanaf 17.00 uur: 
dorpsborrel in Dorpshuis de 
Leeuw.
t/m 25 maart

 » Thesinge, Bart Art Box Thesin-
gerweg 4; in weekend van 13.00 
– 17.00 uur: expositie ‘ Die fetten 
Jahre sind vorbei’ van Bernard 
Divendal. Sculpturen, tekeningen 
en andere beelden.
Woensdag 7 maart

 » Thesinge, Trefpunt; 9.30 uur: 
De heer H. Westra van de 
Sociale Verzekeringsbank geeft 
informatie over de AOW-digitale 
snelweg.
Vrijdag 9 maart
•	 Garmerwolde; tussen 18.00 

en 20.00 uur: ophalen oud 
papier

•	 Thesinge, Café Molenzicht; 
20.00 uur: algemene leden-
vergadering Dorpsbelangen 
Thesinge.

•	 Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; om 20.00 uur: ‘Geld 
telt’, klucht door leerlingen 
van het Noorderpoortcollege. 
Entree: € 1,50.

Zondag 11 maart
•	 Thesinge, De Oude School; 

proefles knutselclub voor 
kinderen van 3 tot 9 jaar. 

•	 Garmerwolde, kerk; 15.00 
uur: dubbelconcert van folk-
zangeressen Linde Nijland 
en Sarah McQuaid.

Woensdag 14 maart
 » Garmerwolde, Dorpshuis De 
Leeuw; 19.45: Boerin zoekt boer 
(Gezamenlijke avond Vrouwen 
van Nu, afdelingen Garmerwolde, 
Ten Boer en Ten Post). Boerin 
Agnes van der Ven, bekend van 
het tv programma, komt vertellen 
over haar ervaringen.
Zondag 18 maart

 » Thesinge, Kloosterkerk; 15.00 
uur: het project ‘Meezingen in 
Thesinge’. 
Zondag 25 maart 

 » Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; 15.00 uur: kinderen 
maken borrelhappen.  
Om 17.00 uur borrel. 
Maandag 26 maart

 » Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; 20.00 uur: voorjaars-
vergadering van de Vereniging 

Zondag 26 februari
 » 1e Zondag in de 40-dagentijd
 » 10.00 uur in Trefpunt Thesinge
 » Werkgroep liturgie/diaconie/kin-
dernevendienst

 » Presentatie door Annemiek 
Havinga over Stichting Colt 
Cambodja
Zondag 4 maart 

 » 2e zondag in de 40-dagentijd
 » 11.00 uur in Thesinge 
 » drs. Postema uit Krewerd 
Zondag 11 maart 

 » 3e zondag in de 40-dagentijd
 » 11.00 uur in Thesinge 

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: € 14,50 p.j. 
Bij autom. incasso: € 11,55 p.j. 
Postabonnees: basistarief + porto
Prijs losse krant:  € 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 20 maart 
voor 18.00 uur.

Jamie van Zanten, 12 jaar op 02-02-2012! (foto: Myla Uitham)

Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge
Zondag 26 februari

 » 09.30 uur Ds. E. Everts
 » 14.30 uur Ds. E. Everts
Zondag 4 maart

 » 09.30 uur Ds. J. Brons
 » 14.30 uur Ds. J. Brons
Zondag 11 maart

 » 09.30 uur Ds. J. Huisman
 » 16.00 uur Ds. B. Loonstra

Woensdag 14 maart
 » Biddag
 » 19.30 uur Ds. M. Hofland
Zondag 18 maart 

 » 09.30 uur Ds. J.C. Wessels (H.A.)
 » 14.30 uur Ds. J.C. Wessels (N.B.)
Zondag 25 maart 

 » 09.30 uur Dienst des Woords
 » 14.30 uur Dienst des Woords

 » drs. Hoekstra uit Emmen
Zondag 18 maart

 » 4e zondag in de 40-dagentijd
 » Biddag voor gewas en arbeid
 » 10.00 uur in Garmerwolde
 » ds. Buikema uit Appingedam
Zondag 25 maart 

 » 5e zondag in de 40-dagentijd
 » 11.00 uur in Thesinge 
 » ds. Koolhaas uit Winschoten
Zondag 1 april 

 » Palmpasen
 » 9.30 uur in Thesinge 
 » ds. Pieterman uit Niekerk
 » Koffiedrinken na de dienst

Dorpsbelangen Garmerwolde.  
De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Donderdag 29 maart

 » Garmerwolde Kerkhörn;  
10.00 uur: Koffiemorgen
Vrijdag 30 maart

 » Thesinge, Trefpunt; 18.00 uur: 
informatieavond ‘Duurzaam 
Thesinge’.
Zaterdag 31 maart

 » Thesinge; vanaf 9.00 uur:  
ophalen oud papier.

De klaverjasavond in februari le-
verde een gedeelde eerste plaats 
op voor Ton Bouchier en Jannes 
Ramaker met beide 5144 pun-
ten. Nummer 3 werd Bert Buringa 
(4708) en 4. Henk Vliem (4446).
De volgende keer is op dinsdag 
13 maart, aanvang 20.00 uur.
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