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The Magic Five is alive!

Sterker nog, de laatste 35 van de 40 
jaar zijn ze met z’n tweeën geweest. 
‘De anderen kregen ver kering, ze 
gingen trouwen, verhuizen, hadden 
andere dingen te doen, en dan hiel
den ze ermee op’, vertelt Douwe, de 
uitbater van café Jägermeister.
Maar ze dachten er niet aan om de 
naam te veranderen. ‘Want’, zegt 
Douwe, ‘The Magic Two, dat is ook 
zo wat.’ 

Samen hebben ze heel wat meege
maakt sinds ze in 1972 begonnen. 
Een stel jongeren uit Garmerwolde, 
die in de begin dagen hun disco
meubel per bak fiets vervoerden. Al 
gauw toerden ze succesvol door de 
drie noorde lijke provincies. Vooral 
in Friesland waren ze graag 
geziene gasten. Daar hebben ze in 
zowat alle zalen en cafés wel 
gedraaid. Want plaatjes draaien, 
dat is het mooiste wat er is. ‘Nu is 
het gewoon een hobby, maar vroe
ger was het een must.’ Ze moesten 
er destijds wel wat voor over heb
ben. ‘Je hele sociale leven bestaat 
eigenlijk niet. Doordeweeks ben je 
met je gewone werk bezig en dan 
in het weekend draaien, soms wel 
vier keer in een weekend’, vertelt 
Peter, ‘en dan ben je per optreden 
gemiddeld een uur of 8 kwijt.’ 
Douwe en Peter kennen elkaar dan 
ook door en door en zijn perfect op 
elkaar ingespeeld. 

Zaterdag 28 april wordt het veer-
tigjarig jubileum gevierd van 
discoshow The Magic Five. 
In de loop der jaren is er een 
hoop ver anderd in de bezetting, 
maar de groep heeft altijd een 
vaste kern gehad. 
Peter Huizinga (56) en Douwe 
Westra (54), deejays van het 
eerste uur, draaien nog altijd de 
platen van toen.

De deejays van The Magic Five 
zweren bij vinyl. ‘Het soort geluid 
dat een vinyl plaat komt is gewoon 
mooier dan van een cd’, vindt 
Douwe. De platen die ze draaien 
zijn voornamelijk uit de jaren ’60, 
’70 en ’80. Maar als er op een brui
loft of ander feest gedraaid wordt, is 
er ook wel nieuwere muziek aan te 
vragen. ‘We hebben wel een paar 
duizend platen staan, waar we een 
keuze uit maken als we gaan 
draaien’, vertelt Douwe. De rolver
deling tussen Douwe en Peter is 
altijd hetzelfde geweest: Peter is de 
technicus en Douwe praat de plaat
jes aan elkaar. Als de Magic Five 
hun show beginnen hebben ze 
altijd een vast nummer: Man of 
Action van Les Reed Orchestra. 
Verder mag volgens Douwe the 

Doobie Brothers met Listen to the 
music niet ontbreken, of James 
Brown. Zijn favoriete genre is soul, 
terwijl Peter meer van de rock
muziek is, zoals  Santana en Deep 
Purple. 

The Magic Five organiseerde ook 
regelmatig complete feestavon
den, popfestivals en bandpresenta
ties, met bijvoorbeeld Spargo, 
BZN, Bonnie St. Claire en de 
AVRO’s Top Pop Show. Een van de 
hoogte punten was toen ze met Jay 
& The Americans werkten. ‘Die 
kwamen uit het vliegtuig en toen 
bleek dat hun apparatuur niet mee
gekomen was’, vertelt Peter, ‘dus 
wij zorgden voor de spullen zodat 
ze hun optreden konden doen. Dat 
was zo goed bevallen dat ze vroe

gen of we de hele week met ze op 
tour wilden. Maar ja, dat kon niet 
want we moesten weer naar ons 
werk. Jammer hoor.’ Dat ze popu
lair waren bleek wel uit het feit dat 
er zelfs mensen waren die hen ach
terna reisden.

Tegenwoordig is het allemaal wat 
minder intensief; Douwe draait nog 
ongeveer een keer per maand en 
Peter regelt met name de verhuur 
van de apparatuur, zowel voor licht 
als geluid, bij optredens van bands, 
of een van de vier discomeubels 
die onder de naam The Magic Five 
te huur zijn. Zo kan het voorkomen 
dat The Magic Five discoshow op 
vier plaatsen tegelijk aanwezig is! 
‘Met oud en nieuw spelen we altijd. 
Dit jaar stond ik in mijn eigen café 

Peter Huizinga en Douwe Westra (foto: Margriet de Haan)
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te draaien. Dat was wel mooi’, zegt 
Douwe. Sinds kort is er extra ver
sterking gekomen in de persoon 
van Reini Boer, een jonkie van veer
tig. Hij is er met name bij als er op 
feesten gedraaid wordt, en hij ver
zorgt dan de meer hedendaagse 
muziek. Vermoedelijk blijven Douwe 
en Peter plaatjes draaien tot ze erbij 
neervallen. ‘Nou ja, in ieder geval 
zolang we er aardigheid in hebben’, 
zegt Peter, ‘maar als je eenmaal 
met die ziekte besmet bent, kom je 
er niet meer vanaf.’

Sabine Hoes

Een foto uit een kleurrijk verleden. 
V.l.n.r.: Jan Terpstra, Peter 
Huizinga, Douwe Westra en Arie 
Nijdam.

Duurzaam Thesinge
Op vrijdag 30 maart presenteerde ‘Duurzaam 
Thesinge’ zich in het Trefpunt met een viertal 
thema’s: intelligente straatverlichting, lokaal 
opgewekte energie, collectief isoleren en 
lokale afvalscheiding. De avond begon met 
een heerlijke maaltijd en werd tussen de 
bedrijven door opgeluisterd door verhaaltjes 
en liedjes van Alje van Bolhuis.

De bezoekers die zich hiervoor hadden opge
geven konden voor aanvang genieten van een 
overheerlijke stamppot van pastinaak, wortel, 
witte bonen, aardappel, ui en spekjes, vergezeld 
door smakelijke worst. Dit dankzij Buurtgroente 
Haren, een initiatief om lokale biologische (zelf
gekweekte) groente en diervriendelijk vlees te 
bereiden en gezamenlijk te nuttigen. Onder lei
ding van een Buurtgroentekok hadden Wim 
Anker en Stefan Kleintjes de maaltijd bereid.
Ongeveer dertig mensen, zo nam mijn assis
tente Jori waar, deden zich aan deze duur en 
voedzame maaltijd te goed.
Hierna was er muziek en entertainment door de 
Winsumer Alje van Bolhuis (bekend van de 
Boeten baintjes). We leerden dat er achter de 
Roomse kerk drij dreuge douken hangen…
En ook wat een duurzame vakantie is: thuis 
 blijven.

Duurzaam is noodzaak
Geerten Eijkelenboom opent voor inmiddels ruim 
vijfenveertig aanwezigen het serieuzere gedeelte 
en vertelt over het ontstaan van Duurzaam 
 Thesinge. Het is een initiatief van genoemde 
koks (Wim en Stefan), Geerten en Marinus Ver
mue.
Vroeger betekende duurzaam alleen dat iets 
lang mee ging, nu slaat het op de planeet aarde.
Duurzaamheid en energiezuinig (en liefst ener
gieneutraal) beleid zijn een noodzaak om de 
mensheid de volgende eeuw te laten halen. 
Naast energiebeheer is ook afvalstoffenbeleid 

erg belangrijk: recycling en (her)gebruik van zo 
veel mogelijk afval, verbranden kan altijd nog.
Deze avond is bedoeld om te inventariseren 
welke ideeën hierover leven onder de Thesin
gers en tevens om te melden wat de mannen 
van DT zelf al hebben bedacht. Dat zijn in elk 
geval de genoemde vier thema’s die worden 
gepresen teerd door genodigden.

Slimme lantaarns
Het eerste onderwerp wordt enthousiast ont
vangen. Het is ook echt een goed verhaal, ver
teld door Chintan Shah en Niek Huizenga van 
het bedrijf Tvilight.
Deze slimme palen dimmen het licht tot 20% 
maar zodra er iemand aankomt gaan ze naar 
100%. De volgende paal neemt de waarneming 
weer over, zodat het licht ‘met je mee loopt’. 
Zodra er geen beweging meer is dimt het licht 
weer. Gevogelte en gekatte worden genegeerd. 
Het systeem (met sensoren en een kastje elek
tronica) werd ontwikkeld op de TU Delft en 
 Tvilight (gevestigd in Groningen) heeft het op de 
markt gebracht.
De voordelen zijn duidelijk: een enorme bespa
ring (maar geen duistere straten) en geen licht
vervuiling. Daarnaast gaan de lampen ook nog 
eens langer mee wat weer bespaart op afval en 
kosten.
De investering verdient zich vlot terug dus de 
lantaarnpaalbeheerders moeten dit gewoon een 
prachtig plan vinden. DT gaat met de gemeente 
praten of er in Thesinge een proef kan komen. 
De Thesinger straten worden dan opgeroepen 
om met een leuk verhaal hun straat aan te 
 bevelen voor de proef.

Lokale opwekking van energie
Het volgende verhaal wordt gebracht door ing. 
Frits Ogg van ‘De Windvogel’, een coöperatieve 
vereniging die windenergie promoot en exploi
teert. We leren dat de zon elk jaar tien keer 

zoveel energie op de aarde straalt als die van 
alle fossiele brandstofvoorraden (kolen, olie en 
gas) samen.
Zonlicht kan worden omgezet in stroom. Zonne
cellen zijn de laatste jaren een factor honderd in 
prijs gedaald maar nog steeds relatief duur ten 
opzichte van windmolens. Ze zijn wel heel mak
kelijk inzetbaar. Zonnewarmte is ook bruikbaar 
om water om te warmen.
In agrarische gebieden is biogas interessant en 
kan het een belangrijke rol spelen in de energie
voorzienig. Voordeel is dat je het makkelijk kunt 
opslaan.
Windenergie winnen op zee is duur (gedoe met 
golven en zo) dus Frits gaat voor windmolens op 
land.
Het realiseren van een windmolen is een 
bureaucratische lijdensweg tenzij men vanuit de 
gemeenschap lokaal initiatief neemt. Helaas 
kunnen kleine privémolentjes niet uit dus is de 
oplossing: een grote molen per dorp. Coöpera
tief is dan de sleutel, de winst kan lokaal ingezet 
worden. De Windvogel heeft nu tweeduizend 
leden en vijf windmolens in Nederland.
Wanneer een dorp een gemeenschappelijk stuk 
grond heeft kan daar een molen komen. Voor
deel: de stroom wordt niet meer steeds duurder. 
De financiering van zo’n molen ligt wat ingewik
kelder maar volgens Frits Ogg kan het uit. Plus 
dat het natuurlijk goed is voor het milieu.
Er komen vervolgens veel vragen uit het publiek. 
Wat kost dat? (€ 1,5 miljoen per megawatt), 
wanneer heb je hem terugverdiend? (na twaalf 
jaar). Wind is nu twee keer goedkoper dan zon 
maar het is wel veel lastiger op te zetten.
Uit de zaal klinken tegengeluiden: het is ook 
horizonvervuiling, kunnen we niet beter mee
doen aan een project elders waar al meer 
molens staan? Hier spreekt het aloude NIMBY
syndroom (Not In My Back Yard, niet in mijn 
achtertuin). Maar ook zijn er zorgen over het 
lokale milieu: lawaai, vogelslachting (ik moet 
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even aan de naam van deze vereniging 
 denken…) en schaduwslagen van de wieken. 
Heer Ogg beaamt dat hier goed naar gekeken 
moet worden.
Al met al lijken de Thesingers niet erg warm te 
lopen voor een investering van een paar mil
joen.
Tenslotte vermeld ik nog een leuk verhaal; dat er 
in Lochem een oude molen voorzien is van een 
dynamo… iets voor onze Germania? Zie www.
lochemenergie.nl en www.dezwiepsemolen.nl.
Meer informatie over de vereniging De Wind
vogel vindt u op www.windvogel.nl.
Hierna volgen weer sketches en liedjes van Alje, 
’t Jong van Bolhoes, waarbij blijkt dat Peter 
 Heidema zijn klassiekers kent – hij zingt de 
refreinen feilloos mee.

Collectief isoleren
Vervolgens vertelt Dirk van Impe, van Stichting 
Informatiepunt Duurzaam Bouwen, over collec
tief isoleren en de energiescan.
We horen dat verstandig energiegebruik begint 
met het beperken van het gebruik, door lekken 
te vermijden. Vervolgens neme men duurzame 
energie en dan pas fossiele brandstoffen.

Verlies in een ongeïsoleerd huis vindt zo plaats: 
30% door het dak, 40% door de muren, 15% 
door de vloer en 10% door de ramen.
Je dak isoleren is duur en omslachtig, dubbel
glas is al makkelijker maar levert dus minder op 
maar spouwmuurisolatie – als je tenminste 
spouwen (dubbele muren) hebt – is makkelijk, 
goedkoop en levert dus bijna de helft minder lek
kage op. Heb je enkelsteens muren dan moeten 
er voorzetwanden komen en dat is weer wel een 
forse ingreep.
Er komen veel isolatievormen aan de orde, tot 
en met ventilatie met warmteterugwinning.
Een energiescan (een deskundige komt bij je 
thuis om een analyse te maken) kan inzicht 
geven in hoeverre je woning lekt.
Bij deze presentatie is de reactie van het publiek 
wat lauw. Het lijkt erop of men dit allemaal wel 
weet. Appie Ridder meldt dat de Thesinger aan
nemers de koppen bij elkaar hebben gestoken 
om de dorpsgenoten goed van dienst te kunnen 
zijn bij het energiezuiniger maken van hun 
woning.
Marinus Vermue vertelt dat er voor isolatie duur
zame leningen te krijgen zijn.

Lokale afvalscheiding
Iemand die een praatje over afvalscheiding zou 
komen houden is niet komen opdagen, althans 
een email met afzegging is niet op tijd opge
merkt. Wim Anker improviseert derhalve een 
uiteenzetting. Hij becijfert dat de Thesingers 
jaarlijks voor wel € 75000 aan herwinbare 
materi alen weggooien die, door ze apart in te 
zamelen, verkocht zouden kunnen worden voor 
recycling.
Er moet dan in de huishoudens worden voor
gescheiden, om het afval vervolgens centraal op 
te slaan en af te voeren (zoals nu al gebeurt met 
oud papier). Behalve voor het geld is dit ook 
goed voor de (gestaag afnemende) voorraden 
grondstoffen. En het vermindert het echt 
onbruikbare restafval aanzienlijk, zodat er min
der verbranding en stort nodig is – dus weer 
minder milieubelasting.

Ter feestelijke afsluiting verlootte Duurzaam 
Thesinge zes energiescans, waarvan vijf 
gesponsord door de gemeente. De gelukkigen 
kunnen aan de hand van de scan straks doel
gericht aan de slag!
De aanwezigen hadden een informatieve maar 
ook gezellige avond met lekker eten vooraf.
Vooral het lantaarnpalenplan viel in goede 
aarde, van de windmolenmiljoenendans schrok 
menigeen een beetje, en het isoleren kan, voor 
zover nog niet gedaan, iedereen nu zelf ter hand 
nemen. Een goede start dus van Duurzaam 
Thesinge.
Voor meer info en om dit initiatief te blijven vol
gen kunt u kijken op: www.thesinge.com/dorps
belangen/projectenduurzaamheid.
Een vervolg op deze informatieavond vindt 
plaats op dinsdagavond 15 mei 2012, om 20.00 
uur in ’t Trefpunt.

Jan Ceulen

De DT-ers: Stefan Kleintjes, Marinus Vermue, 
Geerten Eijkelenboom en Wim Anker 
(foto: Myla Uitham)
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Dorpscoach Fleur Groenhuyzen: 
‘Ik zit graag aan de keukentafel.’
Sinds januari van dit jaar heeft 
de gemeente Ten Boer drie 
dorpscoaches. Wie zijn dat, wat 
doen ze eigenlijk en voor wie, dat 
is de vraag aan dorpscoach 
Fleur Groenhuyzen. 

Pionieren
‘Kort omschrijven wat een dorps
coach doet, dat is nog niet zo mak
kelijk’, begint Fleur. 
‘Wij dorps coaches zijn het eerste 
aan spreek punt voor vragen op het 
gebied van werk en inkomen, 
opvoeden en opgroeien, en wonen, 
welzijn en zorg. Het Rijk geeft 
gemeenten steeds meer taken op 
het gebied van zorg en welzijn. Dat 
is een van de redenen waarom de 
dorpscoaches zijn ingevoerd.’
Het dorpscoachmodel is nog vrij 
nieuw. De gemeente Ten Boer 
loopt als pionier voorop en is dus 

van start gegaan met drie dorps
coaches. De drie hebben ieder een 
andere achtergrond. Fleur zelf was 
jarenlang (job)coach, haar collega 
Marieke van der Woude is orthope
dagoog en Mieke Noorda komt uit 
het maatschappelijk werk.

Keukentafelgesprek
De dorpscoaches hebben hun stee 
in De Deel, in het gemeentehuis, 
maar komen het liefst achter hun 
bureau vandaan. ‘Van bureau naar 
keukentafel’ is hun motto. ‘We wil
len vooral laagdrempelig zijn. 
Ieder een kan gewoon bij ons bin
nenlopen tijdens het inloopspreek
uur. We bekijken dan ter plekke wat 
er mogelijk is. Als het nodig is 
maken we een vervolgafspraak. 
Dan kan bij de mensen thuis, 
gewoon aan de keukentafel.’
Zo’n keukentafelgesprek heeft veel 

voordelen, weet Fleur. ‘Je ontdekt 
de vraag áchter de hulpvraag. 
Laatst belde een oude dame van 
ver in de tachtig dat ze graag een 
taxipasje wilde. Ik ben naar haar 
toe gegaan en bij dat huisbezoek 
bleek dat er veel meer speelde. Ze 
kon zich eigenlijk niet meer goed 
redden alleen. Ik heb haar toen 
gewezen op de hulp die ze kon krij
gen. En over een tijdje ga ik kijken 
hoe het nu gaat.’

Eigen kracht
Van praktische hulp bij de aan
vraag van een traplift of het invullen 
van formulieren tot een burenruzie 
of huisuitzetting. Het komt allemaal 
bij de dorpscoaches terecht. ‘Wij 
pakken de problemen zo veel 
mogelijk zelf aan. En daarbij kijken 
we steeds naar wat mensen zelf 
kunnen, naar hun eigen kracht. We 
vullen dat formulier niet voor ze in, 
maar helpen ze zodat ze het de 
volgende keer zelf kunnen. 
Vaak zie je dat mensen op meer
dere gebieden problemen hebben: 
verslaving, huurschuld, opvoedings
problemen. In zulke ingewikkelde 
gevallen verwijzen we door naar 

hulpverleners. De insteek is steeds 
dat er één behandelplan is en dat 
hulpverleners niet langs elkaar 
heen werken. Als mensen dat wil
len, houden wij de regie en kijken 
we of alle afspraken worden nage
komen.’

Vrijwilligerswerk
Hoog op het verlanglijstje van de 
dorpscoaches staat het opzetten 
van een vrijwilligersvacaturebank. 
‘De tijd van de verzorgingsstaat 
waarin alles maar kon, is voorbij. 
Mensen zullen zich steeds meer 
zelf moeten redden en ook meer 
voor elkaar moeten doen. Vrijwilli
gerswerk en goed noaberschap 
worden dan ook steeds belangrij
ker. We zijn echt op zoek naar men
sen met een gaatje in hun agenda. 
Er is veel vraag naar mensen die 
iets voor een ander willen doen: een 
klusje opknappen, een be zoekje 
brengen, iemand begeleiden naar 
het ziekenhuis. Het gaat om kleine 
dingen, waarmee je een ander een 
groot plezier doet.’

Anne Benneker

De dorpscoaches
U vindt de dorpscoaches in De Deel in het gemeentehuis in Ten Boer.
U kunt bij de dorpscoaches terecht 
  met vragen over opvoeden en opgroeien. Het consultatiebureau is 

ook in De Deel;
 met vragen over en problemen op het gebied van werk en inkomen;
 met vragen over wonen, welzijn en zorg;
  voor Wmovoorzieningen en Wmodiensten. Wmo staat voor Wet 

maatschappelijke ondersteuning. Bij de dorpscoaches kunt u een 
aanvraag indienen voor een Wmovoorziening. Bijvoorbeeld ver
voer, woningaanpassing, rolstoel, hulp bij het huishouden, etc.

De dorpscoaches ondersteunen u bij het oplossen van uw vragen. Ze 
kunnen u ook in contact brengen met instanties en personen die u 
verder kunnen helpen.
Kijk voor meer informatie en openingstijden van De Deel op 
www.dedeeltenboer.nl, bel 302 88 46 of nog beter: loop gewoon even 
binnen!

Dorpscoaches Marieke van der Woude en Fleur Groenhuyzen 
(foto: Margriet de Haan)

Een avondje zingen
Op vrijdag 1 juni sluit het Gemengd Mannen Koor  Garmerwolde het zang
seizoen af met een gevarieerde zangavond in de kerk te Garmerwolde. 
Voor deze avond is het Dameskoor Oosterhoogebrug uitge nodigd om ook 
diverse nummers ten gehore te brengen. In de komende weken wordt nog 
druk geoefend om ook samen een viertal nummers te zingen.
Beide koren hebben gezelligheid en het zingen van bekende melodieën 
hoog in hun vaandel staan. De bezoekers zijn verzekerd van een gezellig 
avondje uit.
Er is een speciaal optreden van pianist Oleg Morozov en soliste Julia 
Zaytseva, beiden afkomstig uit Rusland. Ze hebben al op diverse podia 
gestaan en het publiek verrast met hun muzikale gaven.

Na de pauze is het de beurt aan de bezoekers. In het onderdeel ‘zing met 
ons mee’ wordt het publiek uit genodigd om bekende melodieën mee te 
zingen.
De teksten van de te zingen nummers worden opgenomen in het program
mablad en verwacht wordt dat heel Garmerwolde kan mee genieten van 
fraaie klanken, afkomstig uit de kerk.
De avond begint om 20.00 uur, toegangskaarten ad € 5, zijn in de voor
verkoop verkrijgbaar bij de Agrishop.

Ger Niestijl
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Een pelgrimage - deel 2

In het augustusnummer 2011 van de G&T 
eindigde ik mijn stukje met het mogelijk offe-
ren van mijn snor als ik in Santiago aan zou 
komen. Welnu: hij is eraf! Dus heb ik het 
gehaald. Na vier maanden ben ik terug, maar 
de snor ligt nog in Santiago. Waar? Ha ha, 
dat vertel ik nog! Roelie Dijkema kwam er 
speciaal de Schutterlaan voor overgestoken 
om het te controleren, heel goed! En ze zag 
dat het wel snor zat.

Na mijn ontmoeting met Jan Ceulen en Carla 
Winkelman in Ostabat (Zuid Frankrijk) was het 
nog een dagmars naar Saint Jean Pied de Port 
aan de voet van de Pyreneeën. In drukkend voch
tig weer liep ik daar op 15 augustus 2011 door de 
eeuwen oude pelgrimsstadspoort naar binnen.
Volgens Jan was het daar druk en toeristisch en 
kon ik het beste maar snel door lopen. Maar ik 
was daar niet als toerist, maar als pelgrim en 
dan neem je alles zoals het is en alles zoals het 
loopt.
De overnachting vond plaats in een pelgrims
herberg waar, denk ik, een dochter van een 
kampcommandante uit de tweede wereldoorlog 
de scepter zwaaide. Dat laat je je als toerist niet 
gebeuren, maar als pelgrim onderga je dat 
gewoon.
Je komt echter ook engelen tegen. Neem Maria 
Loire in een ZuidFrans dorpje. Maria ontvangt 
pelgrims. Op onze (ik liep met Willem en Gilles) 
aankomstdag op 11 augustus was Maria niet 
thuis en op 12 augustus ook niet. Telefonisch 
meldde ze ons dat de sleutel van het huis in een 
oudpapierbak lag. Wij (drie mannen) konden 
haar hele huis gebruiken. Graag de sleutel de 
volgende morgen weer in die bak terug leggen. 
Wat een geweldige ervaring dat mensen je zo 
blindelings vertrouwen!

Over de Pyreneeën via de Pas van Cize
Uren klimmen staan je te wachten als je Saint 
Jean Pied de Port verlaat. Tevoren was me aan
geraden om twee dagen over de Pyreneeën
tocht te doen, i.v.m. de zwaarte. Ik had al een 
traininkje van 1500 km achter de rug en dan is 
zwaar een relatief begrip. Mensen die zonder 
gelopen kilometers, maar nu met bagage, hier 
beginnen hoor je wel flink piepen en kreunen.
Ik liep daar in het besef dat Karel de Grote er 
rond 800 na Chr. met zijn legers ook langs was 
getrokken om de Moren uit Spanje te verdrijven.

Hoewel de route nu goed is aangegeven, moet 
je toch oppassen. Ik sprak mensen die er in de 
mist verdwaald zijn. En die schuilhut met nood
voorraad staat er ook niet voor niets.
In een miezerige regen begin ik aan de klim. 
Halverwege de ochtend was ik al bij de herberg. 
Ze hadden koffie en heerlijke soep, maar om nu 
te wachten tot morgen? Nee! Ik besloot door te 
lopen.
De afdaling naar Roncesvalles in Spanje was 
supersteil door een bos. Je houdt geen tenen 
meer over. Die blauwe stompjes aan je voeten 
waren vanmorgen nog je tenen, ha ha.
In Roncesvalles zie ik een bord: ‘Santiago 790 
km’. ‘Och, nog maar 790 km’, dacht ik.

Van Pelgrimsbeek tot Pelgrimsrivier
Vanuit het rustige Frankrijk is het een grote 
schrik om in een massale stroom mensen 
terecht te komen. Ik was er op voorbereid, maar 
toch… Vergelijk het maar met de boot die op 
Schiermonnikoog leegstroomt, dan denk je ook 
dat het hele eiland vol is, totdat de massa opge
lost lijkt.
Voor een Spanjaard is het een soort plicht dat hij 
een keer in zijn leven naar het graf van de natio
nale heilige Sint Jacobus in Santiago pelgrimeert. 
Spanjaarden beginnen vaak in Roncesvalles aan 
de voet van de Pyreneeën. Zeventig procent van 
de pelgrimgangers is Spanjaard.

De oudste culturele weg van Europa
El Camino Frances, de Franse Weg, naar Santi
ago is al meer dan duizend jaar een pelgrimspad 
en daarmee vormt het hele stelsel van toevoer
wegen de oudste culturele route door Europa.
Misschien iets om bij stil te staan: het verbindt 
Europeanen al eeuwen lang!

Overigens ontmoet je er de hele wereld: van 
Koreanen en Japanners tot Australiërs en Brazi
lianen. Koreanen en Japanners kennen van huis 
uit een pelgrimscultuur.
Dagenlang liep ik met een Japans echtpaar op. 
Hij sprak vloeiend Japans en ik niet. Dagenlang 
werd ik door hem begroet met een soort ‘Ho ho 
ho’, terwijl er geen paard in de buurt was.
De Camino, het Jacobspad, wordt vaak gezien 
als gelijkenis van het levenspad. Er is een begin 
en een eind. Daartussen speelt zich alles af. 
Hiermee wordt het wellicht iets duidelijker dat 
het niet gaat om het behalen van het einddoel, 
maar dat de weg ‘Het Doel’ is, zoals het leven 
van ‘Het Leven’ het doel is en niet de dood.
In de wereld ben je maar een voorbijganger die 
in het spoor van een eindeloze rij voorgangers 
naar Santiago, het einddoel, trekt. Allengs wordt 
je toekomst kleiner en krijg je steeds meer ver
leden, steeds meer zicht op wat geweest is. Mis
schien voelde ik daarom een zekere spijt toen ik 
Santiago binnenliep; het was volbracht, de koek 
was op!
En dat ondanks het gezeul met die zware rug
zak, die pijn in de rug, die pijn in de schouders 
en vooral die pijn in de voeten...; en dat laatste 
elke dag.

Stilte in de herberg
Pelgrimsherbergen heb je in soorten en maten. 
Allemaal hebben ze gemeen dat je er na 22.00 
uur stil moet zijn. Daar houdt vrijwel iedereen die 
geen Italiaan of Spanjaard is zich ook aan.
Laatstgenoemden eten heel laat en rommelen 
dus nog laat in de keukens.
In een herberg die midden in het centrum van 
een stad of dorp ligt, kun je na 22.00 uur het 
volgende ervaren: op de slaapzalen fluisteren 

De grenspaal tussen Galicië en Spanje (foto: Theo Remkes)

Over het Jacobspad van Uithuizen, via Thesinge en 
Garmerwolde, naar Santiago de Compostela in Spanje
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de pelgrims naar elkaar en doen voorzichtig met 
de deuren. Omdat het erg warm is, staan de 
ramen open… Tja!! Buiten worden hele Spaanse 
families actief. Iedereen roept naar iedereen en 
ik begin te denken dat ze allemaal gehoor
gestoord zijn. Kinderen mogen na Sesamstraat 
tot middernacht op straat spelen en joelen. Wij 
moeten echter stil zijn op de slaapzaal, ha ha. 
Oh ja, vuilnis kun je ook prima met veel geklingel 
, geratel en dieselgereutel midden in de nacht 
ophalen. Lekker weinig verkeer snap je?! Van
wege het absurde karakter moest ik daar erg om 
lachen.

Gekte in de herberg
In Astorga sprak ik met een Duitse vrijwilliger die 
al jaren in deze herberg werkt. Hij kon smakelijk 
maar ook vol onbegrip vertellen over wat hij alle
maal meemaakte met mensen; met vreemd, 
onlogisch, onverwacht, onberekenbaar mense
lijk gedrag vooral.
Hij stelde voor dat iedereen die psychologie of 
psychiatrie gaat studeren, verplicht een half jaar 
in zijn herberg stage komt lopen. Ik begreep 
hem!

Muziek in de herberg
In Castrojeriz is Ramon de Spaanse herbergier. 
Ramon is een zeer forse man die ons verbood 
om onze mobieltjes als wekker in te stellen. Dat 
werd met zoveel kracht verkondigd, dat je er 
maar gehoor aan gaf, want anders… ja wat 
eigenlijk?
De volgende morgen werd duidelijk wat hiervan 
de bedoeling was. Ramon zong ons wakker! 
Ramon zong staand in de centrale hal met luide 
en zuivere stem een prachtig Spaans lied voor 
ons. Een cadeautje!

In een andere herberg klonk ‘s morgens stem
mige Spaanse volksmuziek als wekker. Heel 
passend op dat moment. Tot die keer dat we in 
El Burgo Ranero (overigens een prachtige van 
leem gebouwde herberg) werden getrakteerd 
op een zware in het Engels gezongen opera, die 
op vol vermogen uit de luidsprekers van een 
computer galmde. Die heb ik hoogst persoonlijk 
het zwijgen opgelegd. Er zijn grenzen hoor.

Pelgrimsgroet van Theo Remkes

wordt vervolgd

Hoe gaat het eigenlijk in… 
Dorpshuis de Leeuw?

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. Een korte 
impressie van wat was en komt. 

Culinaire kids
Zondag 25 maart bogen zo’n vijfentwintig kinde
ren zich over ingewikkelde recepten om lekkere 
borrelhapjes te maken. Er werden hartige pan
nenkoekjes, bladerdeegstengels, minipizza’s, 
wraps en nog veel meer gemaakt. Waar dat 
allemaal bleef? In de buiken van de kinderen 
zelf en van de broers, zussen en ouders die om 
17.00 uur naar het dorpshuis kwamen. Het was 
beregezellig en de hapjes waren zo op!

Neut’n schaiten
Geen Pasen zonder neut’n schaiten. Dus kets
ten de kogels, vlogen de noten in het rond en 
wisselden kreten van vreugde en teleurstelling 
elkaar af in de grote zaal van het Dorpshuis. Op 
afstand de hoogste score had Eltje van Huis, 
met zeventig punten.
 
Op stapel in mei
Ook de maand mei start met de Dorpsborrel. De 
eerste vrijdag valt op 4 mei. Omdat het dan ook 
Dodenherdenking is, sluit het café uiterlijk om 
19.00 uur.

Zondag 13 mei om 17.00 uur gaat de Pizzeria di 
Stefano weer open. Het is die dag ook Moeder
dag. Wil je je moeder verwennen, dan hoef je 
dus niet zelf de keuken in. Reserveren is wel 
aanbevolen. Dat kan via de website van het 
Dorpshuis.
Zin in een mooie fietstocht door het Groninger 
land? Pak dan je fiets op zondag 20 mei. Fenny 
en Kees Wieringa hebben weer een tocht uitge
zet. Onderweg kom je een koffie en theepost 
tegen. En na afloop serveert het Dorpshuis een 
zomerse stamppot!

Kijk voor meer informatie over de activiteiten in 
mei op www.dorpshuisdeleeuw.nl.
Zie ook de agenda in deze krant.

Anne Benneker

Kinderen maken borrelhapjes (foto: Maud Onderstal)

Stoomfluitjes
Te koop: 
•  lakverf voor buiten en binnen, merk Molijn/

Brink, diverse kleuren, € 3, per blik (0,75 l).
•  gehalveerde (in de lengte) houten palen, lengte 

5 m, diameter ong. 12 cm , € 10, per paal.
Henk Vliem, 050 541 6341
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De renovatie van het kantine / persgebouw van 
de rioolwaterzuivering in Garmerwolde is klaar. 
De vloeren zijn opnieuw gecoat en de inrichting 
van de beide werkplaatsen (elektronisch / hydrau
lisch) en van de opslagplaats voor materiaal 
vordert gestaag. Voor de nieuwbouw van de 
straat heeft het bestuur al wel zo’n 23 miljoen 
euro beschikbaar gesteld, maar er is nog geen 
handtekening gezet onder het contract.
Men schrijft het niet met een y, maar een ij met 
puntjes: het een en ander moet nog verwerkt 
worden. Zo half mei hoopt men het rond te heb

Slecht of goed nieuws
ben. Kunnen ze het bespaarde (meer) geld 
investeren in een nieuwe kolk (pomp) en een 
grotere overstortopslag, zodat er geen vuil water 
(van het terrein zelf?) in de sloot terecht komt, 
want dit gebeurde in de week van Goede Vrij
dag. Dit had niet gemogen, dat is waar; maar 
hoe gaat dit voorkomen worden? De sloot is 
leeggezogen en de ‘bragel’ op de wal gezet 
(wordt nog afgevoerd?). Als er meer nieuws is, 
hoort u het.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema
Het gerenoveerde kantine-/persgebouw 
(foto: Sieb-Klaas Iwema)

De wereld van Hyves, Facebook en Twitter
Woensdag 2 mei om 9.30 uur brengt Nationaal 
MediaCoach Tet Luursema een bezoek aan De 
Verzoamelstee in ’t Trefpunt.
In 2007 is de nationale opleiding MediaCoach in 
het leven geroepen; het was een initiatief van
De Kinderconsument en Media Rakkers. Men 
vond dat het tijd werd om kinderen, jongeren, 
ouderen, opa’s en oma’s wegwijs te maken in de 
nieuwe mediawereld. 
Er bestaat veel zorg over de gevaren van inter
net, terwijl de nieuwe media ook veel kansen 
bieden. MediaCoach Tet  Luursema zal ons deze 
morgen meenemen naar de wereld van Hyves, 
Facebook en Twitter. 

Kinderen weten de juiste knoppen gauw te vin
den, maar weten zij, en u als ouder(e), waar ze 
precies mee bezig zijn? Wat kun je wel en niet 
delen met je sociale netwerk? Wanneer laat je 
privégegevens op internet achter? Weet uw 
(klein)kind wat privacygevoelige gegevens zijn?
De MediaCoach zal vertellen hoe leuk deze digi
tale wereld is, maar zal ook wijzen op de ‘online 
voetafdruk’. Ik nodig u en uw (klein)kinderen 
graag uit voor een bezoek aan deze thema
ochtend van De Verzoamelstee.
U bent wederom van harte welkom!

Hartelijke groet,
Janna Hofstede, medewerker Verzoamelstee

Een themaochtend voor kinderen, jongeren , ouders en ouderen.

Namugongo Children’s Choir
Donderdag 31 mei 2012 komt dit kinderkoor 
naar Thesinge! 
Overdag verzorgt het koor op basisschool de Til 
de nodige activiteiten voor de kinderen en 
’s avonds zal het Namugongo Children’s Choir 
een onvergetelijk optreden verzorgen in de PKN 
Kerk, Kerkstraat 7 te Thesinge.

Het koor bestaat uit 25 Oegandese weeskinde
ren en toert drie maanden lang door Nederland 
ter gelegenheid van het 25jarig jubileum van 
Kinderhulp Afrika. Wij nodigen iedereen van 
harte uit om aanwezig te zijn bij dit unieke con
cert. De aanvang is 18.30 uur.

De weeskinderen komen uit Namugongo. Hier 
heeft Kinderhulp Afrika al 25 jaar een kinderdorp 
waar ruim 600 kinderen wonen. Ze hebben een 
veilig plekje om te slapen, krijgen drie keer per 
dag een maaltijd en gaan naar school. Voor hen 
is er weer toekomst! Met de opbrengst van het 
concert zal Kinderhulp Afrika een nieuwe eet
zaal en keuken voor de kinderen bouwen. 
Voor meer informatie over het koor en over Kinder
hulp Afrika kunt u een kijkje nemen op de website 
www.kinderhulpafrika.nl. U kunt ook contact 
opnemen met Ingrid Oudman 050 302 5186.

Ingrid Oudman

Wist-u-dat …
•  het telefoonnummer van Jantje Ypey 

voor de GEOrommelmarkt 050 302 
1714 is?

•  dit vorige maand fout in de krant stond?
•  Roelf Jansen natuurlijk erelid van 

Dorps belangen Thesinge is en niet zijn 
broer Jan?

•  ook dit in de vorige krant verkeerd ver
meld was?

•  de drukker vorige maand vergeten was 
de kranten af te leveren?

•  ze pas maandag gebracht werden 
waardoor u uw krant drie dagen te laat 
kreeg?

•  de redactie hierdoor rood om de kop 
werd?

•  het koolzaad inmiddels al lichtgeel om 
de kop wordt?

•  er zaterdag 9 of 16 juni een fietstocht 
langs boerderijen met akkerrand
beheer wordt georga niseerd en u hier
over in de volgende krant meer te 
horen krijgt?

•  de ZOA collecte (hulp hoop en herstel) 
in Thesinge € 311, heeft opgeleverd?

•  de gevers worden bedankt voor hun 
gift en ook de collectanten voor hun 
inzet?

•  er binnenkort een verjaardag wordt 
gevierd en u daaraan mee mag doen?

•  u daarover via de nieuwsbrief van 
Dorpsbelangen Thesinge wordt geïn
formeerd?

Het is weer voorjaar. De een gaat de tuin in, de 
ander het land op met sleepstang (mest) en 
weer een ander met kunstmestkorrels. Maar er 
zijn ook boeren die het met vloeibaar kunstmest 
doen. Deze injecteren met spaakwielen - over 
een breedte van zo’n twaalf meter - de mest 
ongeveer tien centimeter de grond in. Het kan 
zowel op gras- als akkerland. 
(foto: Sieb-Klaas Iwema)
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Roelie Dijkema-Oomkens 80 jaar

Zaterdagmiddag 7 april jl. was 
De Oude School in Thesinge het 
decor van een gezellig samen-
zijn. Roelie vierde te midden van 
familie en vele vrienden haar 
kroonjaar. Onder het genot van 
een hapje en een drankje werd ze 
niet alleen in het zonnetje, maar 
ook in de bloemetjes gezet. Van 
te voren dacht Roelie ‘dat er n 
man of twinteg kommen zollen.’ 
Eenmaal in de Oude School aan-
gekomen zei ze nog: ‘wat is der 
in gymmestieklokoal te doun?’ 
‘Da’s allemoal veur die, Roelie!’

De voorzitter van Dorpsbelangen, 
Geerten Eijkelenboom, sprak  Roelie 
toe. Zij is al jaren erelid van deze 

vereniging. En niet te vergeten is 
de prijs die ieder jaar naar een 
 Thesinger gaat die iets betekend 
heeft voor het dorp, naar haar 
genoemd.
De volgende spreker vertelde hoe 
druk Roelie het nog steeds heeft. 
Ze zit bepaald niet achter de gera
niums. Of heeft ze die niet? Er zijn 
weinig mensen die op die leeftijd 
nog steeds zo actief zijn. Met de 
kaartclub, de toneelvereniging, het 
bestuur van de ANBO tot bezoek
jes afleggen op haar elektrische 
fiets in de wijde omgeving. Als je bij 
haar huis langsrijdt, zit ze te schrij
ven (voor Thomasvaer en Pieter
nel) of te lezen. En als ze niet zit, 
dan staat ze te koken. En als ze 

niet zit, niet staat, niet kookt en niet 
rijdt, dan gunt ze zich even een 
middagdutje in een comfortabele 
stoel.
De laatste spreker was haar zoon 
Siebolt. Hij gaf een beschrijving 
van zijn moeder in de trant van 
Thomasvaer. Want ieder jaar treedt 
Roelie ook op als Pieternel samen 
met Thomasvaer (Roelf Jansen) 
tijdens de Nieuwjaarsvisite. Om het 
wel en wee van de dorpsgenoten 
over het voetlicht te brengen. 
 Siebolt typeerde zijn moeder als 
een moeder pur sang en als een 
vriendelijk iemand, die nog volop 
meedraait in het dorp. In het verle
den had ze het café in Zuidwolde 
verlaten om met haar liefde voor 
het leven een café + winkel hier te 
beginnen. Siebolt had het geheel 
op rijm gezet en in kostuum  wat 
hem trouwens erg mooi stond  
voorgedragen.
En toen kon het feest echt begin
nen. Het voormalig schoollokaal 
was meer dan vol. We werden door 
de eigenaar niet de klas uitgestuurd 
en op de gang gezet, nee Rudy 
leidde ons door de gang naar de 
achterliggende gymzaal. En ook 
daar was het goed toeven. We kun
nen terugzien op een gezellige en 
geslaagde middag. We wensen 
jou, Roelie, nog vele actieve en 
gezonde jaren in ons mooie dorp.

Jakob v.d. Woude

Dankwoord
Hierbij wil ik allen die mijn tachtig
ste verjaardag tot een onvergete
lijke feestdag gemaakt hebben 
heel hartelijk danken. Ongeveer 
honderd personen waren in ‘De 
Oude School’ aanwezig om mij te 
feliciteren. Mijn huis is één bloe
menzee en met de vele dozen lek
kers kan ik wel een snoepwinkeltje 
beginnen. Ook de postbode heeft 
het druk gehad. Zo’n negentig 
kaarten, waaronder veel zelfge
maakte, mocht ik ontvangen. Har
telijk dank daarvoor.
Ook het feest met de familie op 
Paaszondag was grandioos. Na 
een rondvaart door de stad, die ik 
tot mijn grote verrassing aangebo
den kreeg van mijn kinderen en 
kleinkinderen, genoten we bij ‘De 
Molen’ in Ten Post van een heerlijk 
diner.
Op zo’n dag mis je je dierbaren die 
er niet meer zijn natuurlijk wel en 
daarom ben ik heel blij en gelukkig 
met zo’n fijne, lieve familie en de 
vele goede vrienden die ik heb.

Roelie Dijkema

Je zain t aal: Ik speul eem veur Thomasvoar en Pieternel… dij zit dis keer 
doar (foto: Desiree Luiken)

Meer dun dan dik
Het koude regenachtige weer 
mocht de pret niet drukken. Op de 
middag van tweede paasdag was 
het in ’t Trefpunt een en al gezellig
heid. 
De kinderen luisterden naar een 
paasverhaal en zochten eieren. 
Eentje bleef er onvindbaar. In de 
loop van de middag doken er paas
haasjes op die erg veel leken op 
kinderen. 
Het neutenschaiten was eveneens 
een succes. Veel deelnemers, 
twee groepen, de juryleden Roelie 
Dijkema en Jakob van der Woude 
en voor de winnaars de wisselbe
ker. En deze keer, vanwege het 
slechte weer, een indoorbaan. Het 
puntensaldo van beide winnaars 
was negatief, dus meer ‘dun dan 
dik’ dit jaar op de prachtige gladde 
baan. 

Jamie van Zanten heeft de wissel
beker gewonnen bij de jeugdigen 
en Kees van Zanten had het hoog
ste aantal punten bij de volwasse
nen. Bij de jeugd waren er maar 
liefst drie met hetzelfde aantal pun
ten wat hen gezamenlijk de tweede 
plaats opleverde: Manon van Zan
ten, Liam van Galen en Joris van 
Galen. Bij de volwassenen behaalde 
debutante Simone Bouwstra de 
tweede plaats en Johan Oomkes 
werd derde.

Annelies Hofstede

Twee paashaasjes: de nichtjes 
Eva en Roos Oomkes 

(foto: Simone Bouwstra)

Simone Bouwstra, Kees van 
Zanten en Johan Oomkes

(foto: Henk Tammens)
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Donderdag 5 april stond op de Til in het teken 
van Pasen. Na het vertellen van het 
paasverhaal en andere activiteiten werd de 
traditionele ei-tik-wedstrijd gehouden. De finale 
werd gewonnen door Famke de Wilde. 
Daarna gingen de kinderen met door hunzelf 
versierde palm paas stokken in optocht door het 
dorp. De optocht eindigde in ’t Trefpunt. Na 
een kleine voorstelling door de kinderen kon 
iedereen - kinderen, ouders en leerkrachten - 
genieten van een paaslunch. 
(foto: Erik Buitenhuis)

De gouden eieren in Garmerwolde werden 
deze Pasen  gevonden door Lotta La Bastide 

en Mette Jettinghof.
(foto: Margriet de Haan)

De afgelopen weken heeft de 
redactie weer contact gezocht met 
onze adverteerders. Soms ging dat 
contact per telefoon en soms door 
gewoon even langs te lopen. En 
dat dan met de vraag: ga je weer 
een jaar in zee met de Gee & Tee? 
Gelukkig voor onze krant heeft 
90% positief gereageerd. 
Zoals u ongetwijfeld opgevallen is: 
gedurende het afgelopen jaar heb
ben we zwemschool Akwaak uit 
Westerbroek als nieuwe adverteer
der mogen verwelkomen. Let wel: 
onze adverteerders zorgen voor 
bijna zestig procent van onze 
in komsten. Zonder hen geen G&T.

Een andere wijziging die per april 
is ingegaan betreft het ‘opmaken’ 
van de krant. We zijn overgestapt 
naar Aly  Pepping uit Thesinge. Zij 
verzorgt nu de vormgeving van de 
G&T. 
We zijn van plan om begin mei de 
rekeningen te sturen. Tevens star
ten we dan de automatische 
incasso bij die abonnees die ons 
daarvoor toestemming hebben 
gegeven. Begin juni verwachten 
we dat het merendeel van de 
inkomsten binnen is gekomen.

Noten schieten Garmerwolde
Ook dit jaar was er op Tweede 
Paasdag weer noten schieten in 
dorpshuis ‘De Leeuw’. Om half 
twaalf had jong en oud zich inge
schreven bij een baan en kon de 
strijd beginnen. Carina Pops begon 
al meteen goed en wierp alle 25 
noten er in één keer af! Plus 40 pun
ten! Beginnersgeluk? Het lukte haar 
in elk geval geen tweede keer… 
Ook de andere deelnemers moes
ten met aanzienlijk minder punten 
genoegen nemen. 
Na een sportieve strijd over vijf ron
den liepen de punten zeer uiteen: 
van 80 tot +70; enkele deelnemers 
presteerden het zelfs om op pre
cies 0 te eindigen. 
De uitslag was als volgt:
Kinderen:
Roald van Geffen + 40
Bas Stefano + 15
IJsbrand Brak + 4

Eltje Huis won bij de volwassenen 
de eerste prijs met neuten schaiten 
(foto: Margriet de Haan)

Volwassenen:
Eltje van Huis + 70
Marian Baarda + 48
Geert Pops + 15

In de gezellige nazit werden de 
gebruikte walnoten lekker opge
peuzeld, hoewel het openen niet 
altijd even gemakkelijk ging…

Hillie Ramaker

Van de redactie
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Kindertoneel
Op vrijdag 30 maart werd in dorpshuis De Leeuw 
onder leiding van de enthousiaste Richt Bouma 
voor de zesde keer de uitvoering van het kinder
theater opgevoerd. In totaal deden er maar liefst 
55 kinderen uit Thesinge en Garmerwolde mee, 
verdeeld over vier groepen. Elke groep had zijn 
eigen toneelstuk bedacht. 
Het enthousiasme knalde van de kinderen af, 
wat met groot applaus werd gewaardeerd. Alle 
inspanningen van deze twee uur durende spet
terende show werd aan het einde beloond met 
een roos voor Richt en de kinderen. En soms 
kreeg een kind ook nog een blomke van hun 
(groot)ouders. Voor herhaling vatbaar.

Sieb-Klaas Iwema

Sprookje over lentefeeën en een trollenkoning
De toneellessen vond ik leuk; alles wat we 
deden vond ik leuk.
Ons toneelstukje was een sprookje. Elfjes en 
grote groene draak. De groene draak ging dan
sen. Hij was geen enge draak, hij was lief. Bij de 
uitvoering moest ik een boom spelen. En later 
ook een kind. Samen met andere kinderen was 
er een sneeuwballengevecht. 
Ik vond het leuk om voor de mensen te spelen. 
Ik vond het ook spannend. Er ging ook een 
stukje mis. Een meisje moest een ring aan Boas 
geven, maar dat was ze vergeten. 

Svenne Crum

De held die we in ons hebben
Het toneelstuk van Garmerwolde ging over 
super helden, net als het kinderboekenweek
thema.
Het toneelstuk ging over: er komen steeds twee 
kinderen en dan valt er iemand uit een boom en 
dan komt de ambulance en die wordt beroofd 
enz. En ik speelde samen met me zus de Gro
ningse schoonmaaksters en volgens mij vond 
het publiek het ook leuk.
De uitvoering was in Dorpshuis de Leeuw in 
Garmerwolde, volgend jaar in het Trefpunt in 
Thesinge.
Net als vorig jaar kregen wij weer toneelles van 
juf Richt. Elke vrijdag kregen wij met 14 kinderen 
les in het dorpshuis. De ene helft van de tijd kre
gen we les de andere helft gingen we het toneel
stuk bedenken en oefenen.

Isa en Suus Moes

Piratendames van kapitein Bree
Vorige keer dat je je kon opgeven was er ook 
een productiegroep.
Deze groep was voor kinderen vanaf groep 8. Er 
waren ook een paar kinderen uit groep 7.
De groep oefent een al bestaand toneelstuk. 
Deze keer wordt het ‘De piratendames van kapi
tein Bree  We hebben ook een reclamestukje 
gedaan, dat was niet zo moeilijk om te oefenen.
Ons toneelstuk wordt op een andere datum 

opgevoerd, waarschijnlijk op vrijdag 1 of 8 juni.
Als we de exacte datum weten dan komen er 
posters te hangen. Wij hopen dat als jullie 
komen jullie het naar je zin zullen hebben.

Cato Krol en Joeki Bijkerk

Het ziekenhuis
We begonnen na de zomervakantie met toneel. 
We deden spelletjes om elkaar te leren kennen.
Bij de uitvoering waren wij als laatste aan de 
beurt. In de pauze gingen wij ons voorbereiden 
en schminken. Er werd toen ook geld ingeza
meld voor een huis voor familie van zieke men
sen in het ziekenhuis. De productiegroep ging 
tellen; € 126,20. Daarna kwam onze groep met 
het ziekenhuis. Het begon dat iedereen op het 
toneel ging met een eigen rol. Ik moest spelen 
dat ik heel bang was. Daarna kwamen verschil
lende stukjes over het ziekenhuis. Mijn stukje 
was samen met Jochem. Waarbij Jochem heel 
veel pijn had en ik bang was dat hij dood ging. 
Toen bleek dat hij alleen een dinopleistertje 
nodig had.
En aan het einde kregen wij een roos van Richt.

Jorre van der Berg

Superman Rodney Bennink vliegt over het 
toneel (foto: Desiree Luiken)

De bomen Boas Tjeerdsma en Svenne Crum (foto: Desiree Luiken)

De lijkbleke Jorre van der Berg in het zieken-
huis. (foto: Desiree Luiken)

De piratendames Lisanne de Leeuw, Imany Liefhebber en Miser de Rouw (foto: Desiree Luiken)
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Voorjaarsvergadering Dorpsbelangen Garmerwolde

Bij de ingekomen stukken en mede
delingen komen o.a. de volgende 
onderwerpen aan bod:
  Er is ingebroken in het dorpshuis. 

Sluit de boel goed af en geef je 
ogen en oren de kost!

  Nieuwe subsidieaanvragen moe
ten voor 16 april worden ingediend; 
de toegezegde subsidie over het 
jaar 2011 kan nog tot 1 juni 2012 
worden geïnd.

  In week 17 (23 t/m 27 april) vindt 
groot onderhoud plaats aan de 
Dorpsweg; de huizen blijven voor 
noodgevallen bereikbaar.

  Op zaterdag 12 mei is er weer een 
klusdag bij de kerk, de Garmerhof 
en de speeltuin.

  Op zaterdag 9 of 16 juni organi
seert de Historische Commissie 
i.s.m. de Vereniging voor Agrarisch 
Natuurbeheer ‘Ons Belang’ een 
fiets/wandelroute langs bloeien de 
akkerranden door Garmerwolde, 
Thesinge en Sint Annen.

  Het is de bedoeling van de 
gemeente dat de Garmerhof 
voortaan drie keer per jaar zal 
worden geklepeld in plaats van 
gemaaid. Dit betekent verruiging 
van het gebied en dat kan niet! 
Weg mooie entree van het dorp!

Communicatie
De notulen van de voor en najaars
vergaderingen en het jaarverslag 

worden voortaan op de website van 
de Vereniging gepubliceerd: www.
dorpsbelangengarmerwolde.nl. 
Degenen die niet over een internet
verbinding beschikken en graag de 
notulen en het jaarverslag in papie
ren vorm willen ontvangen, kunnen 
dit kenbaar maken door een inge
vuld strookje te deponeren in de 
brievenbus van de secretaris, 
Dorpsweg 30. De uitnodigingen 
van de vergaderingen worden 
zoals gebruikelijk in papieren vorm 
verspreid.

Bestuursverkiezing
Dirk Heslinga en Marian Baarda zijn 
aan de beurt om af te treden en heb
ben zich niet herkiesbaar gesteld. 
Marian is negen jaar penning
meester geweest, plus korte tijd 
secretaresse. In al die jaren heeft 
ze slechts één bestuursvergade
ring gemist: de laatste! Door een 
jetlag. Zij heeft de penningen 
geweldig geregeld! Ook heeft ze 
zich ingezet voor de jeugdcommis
sie, vervulde een voortrekkersrol 
bij het Sinterklaasfeest en was 
actief bij de klusdagen. 
Dirk was zes jaar vicevoorzitter; als 
Herman met vakantie was, moest 
hij opdraven. Hij was ceremonie
meester bij het afscheid van Jan 
Wigboldus, begeleidde de POP
pilot (het resultaat ligt bij Herman 

Lubbers), werkte mee aan de klus
dagen, haalde de kerstbomen uit 
Hesel en schreef allerlei artikeltjes.
Helaas hebben zich geen nieuwe 
kandidaten gemeld en zullen de 
bestuurstaken onderling moeten 
worden verdeeld. Ympkje Wester
dijk van de Grasdijkweg wordt de 
nieuwe penningmeester en Inge 
Steenhuis, van de Lageweg 20, 
loopt vrijblijvend mee in het bestuur.

N360
In de G&T van februari heeft u het al 
uitgebreid kunnen lezen: dankzij de 
inspanningen van Rogier  Verhagen 
is de aanleg van een nieuwe weg 
voorlopig van de baan. Het lost de 
problemen niet op; bovendien zal 
door de verdubbeling van de N33 de 
verkeersdruk verminderen. Met het 
oog op de veiligheid en leefbaarheid 
zullen waarschijnlijk wel de knel
punten (zoals kruispunten en erf
aansluitingen) worden verbeterd.

Eemskanaaldijkpark
Herman Lubbers begeleidt het dijk
park; ideeën kunnen nog per email 
worden ingediend. De acute maat
regel bij Woltersum na de drei
gende doorbraak van de Eems
kanaaldijk staat los van het dijk park. 
Het waterschap regelt de inventari
satie van de dijk van Groningen tot 
Delfzijl, de beschoeiing is voor de 
provincie.
Het dijkpark gaat over de verbre
ding van de dijk en een nieuw aan 
te leggen baggerdepot bij de RWZI; 
de exacte breedte van de dijk is 
nog niet bekend. Provincie en 
waterschap moeten hun bagger
specie kwijt; in ruil daarvoor wil de 
gemeente een dijk plus basisvoor
zieningen, zoals: ommetjes, een 
paardenwei, jachthaventje, flora en 
fauna.
De bewonerswerkgroep is al twee 
keer bij elkaar geweest. Er volgen 
nog twee avonden, dan kunnen ze 
een plan presenteren aan de 
gemeente. Eind mei, begin juni 
komt er een grote inloopbijeen
komst; daarna wordt het plan voor
gelegd aan de raad.
Het vervoer van de baggerspecie 
gebeurt via pijpleidingen, per boot 
en per as (alleen uit de eigen 
gemeente). Je kunt de bagger niet 
direct naast de dijk leggen, dan 
gaat de dijk schuiven. Uiteraard 
moet worden voldaan aan alle wet
telijke eisen. Het hele project duurt 
acht (of tien) jaar en wordt in fasen 
gerealiseerd, met beplanting en al.

RWZI
Volgens Fred Klein Woolthuis 
zijn ze nu toe aan de bouw door 
GMB en Witteveen+Bos. Op 4 
april wordt het voorgelegd aan 
het bestuur en het contract 
ge tekend, rondom 1 september 
gaat de eerste paal de grond in 
en op 1 juni 2013 moet de zuive
ring werken. Het gaat om een 
stuk nieuwbouw plus aanpas
sing van de bestaande installa
tie; hiervoor hebben ze negen 
maanden de tijd. De aannemer 
krijgt een dagpremie als ie eer
der klaar is.
Er komt een voorlichtingsavond 
in het dorpshuis van Garmer
wolde; ook zullen er iedere drie 
maand flyers worden verspreid. 
De werkzaamheden vinden 
plaats op gewone werkdagen, 
start om zes uur. Alleen tijdens 
het maken van de bakken gaat 
het een week dag en nacht door.
De chauffeurs zullen goede 
instructies krijgen over het kruis
punt.
Vraag uit de zaal: ‘Ik heb al een 
paar keer gezien dat tankwagens 
van de zuivering slangen in het 
Damsterdiep gooien. Wat doen 
ze daar?’
Antwoord van de heer Woolt
huis: ‘Spoelen is uit den boze, 
alleen water innemen mag ook 
niet. Geef klachten altijd meteen 
door. Ik zie het als een klacht en 
zal het verder uitzoeken.’

Speeltuin Oude Rijksweg / JOP
Op 13 februari is er een bijeen
komst geweest in het dorpshuis; 
hierbij was ook de jongerenwer
ker Kim Ensing aanwezig. Het 
terrein wordt in elk geval gedrai
neerd; het blijft een speelveld en 
jongerenontmoetingscentrum. 
Enkele ideeën zijn: een dorps
tuin voor de school, het VONK 
project, hutten bouwen, een 
skatebaan, volleyballen, basket
bal en voetbal.
Dorpsbelangen roept ouders op 
om een commissie te vormen en 
de plannen uit te werken en uit 
te voeren.

Rondvraag
In de rondvraag wordt o.a. 
geklaagd over de vlotten die nog 
in het Damsterdiep liggen. Als je 
iets voor de kinderen organi
seert, ruim het dan ook weer op! 
Aan de Oude Rijksweg hangen 
de takken half over de weg, 
zowel aan de huizenkant als 

De scheidende bestuursleden Dirk Heslinga en Marian Baarda 
(foto: Sieb-Klaas Iwema)

Op de voorjaarsvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen 
Garmer wolde d.d. 26 maart zijn maar liefst vijf gasten aanwezig, te 
weten Herman Lubbers (Eemskanaaldijkpark), Fred Klein Woolthuis 
(RWZI), Peter Heidema (wethouder gemeente Ten Boer) en de dames 
Fleur Groenhuyzen (dorpscoach) en Marijke van der Veen (secretaris 
De Deel).
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schap staat bekend om een breed 
scala van blaasmuziek, van popu
lair tot jazz, van filmmuziek tot klas
siek. Het programma voor deze 
middag zal de diversiteit van dit 
gezelschap zeker benadrukken. 
Laat dit muzikale feestje niet aan 
uw neus voorbijgaan! Het concert 
begint om 15.00 uur en de entree 
bedraagt € 7,50.
In de pauze krijgt u van ons thee of 
koffie en na het concert kunt u nog 
nagenieten in café ‘De Oude 
School’.
Voor reserveringen kunt u mailen 
naar stichtingfelicitas@gmail.com 
of bellen naar 
050 3021927 | 06 14948438

Stichting Felicitas

We sluiten af
De ‘vriendenactie’ van Felicitas 
Thesinge was een groot succes. 
Het heeft naast bruikbare informa
tie ook veel vrienden opgeleverd en 
dat betekent dat we ons, en dat 
bedoelen we niet alleen financieel, 
gesteund voelen in ons werk. Heel 
erg bedankt daarvoor. 
Het was een korter seizoen dan 
anders maar zeer zeker geslaagd 
en we willen het graag feestelijk 
afsluiten. Dat doen we op 13 mei 
met de laatste voorstelling. Dan 
presenteert Stichting Felicitas het 
muziekgezelschap De Eendracht 
in de Kloosterkerk. Zo oud als De 
Eendracht is er niet één, althans 
niet in Nederland en omstreken. Al 
sinds 1816 toetert het gezelschap 
er in Ezinge en wijde omgeving 
 vrolijk op los. Het muziekgezel

Voorrang en Vette Bek

Al eerder fulmineerde Fredje tegen wantoestanden op de weg die 
de verkeersveiligheid nadelig beïnvloeden. Het ging toen onder 
andere om traag rijdende automobilisten die het achteropkomend 
verkeer dwingen tot bumperkleven. Ook bleek de bewegwijzering en 
beverkeers bording vaak tot onduidelijkheden te leiden.

Er is nu vlak bij onze dorpen een situatie ontstaan die tot grote verwarring 
leidt en al menig bijnaongeluk heeft veroorzaakt. Het betreft de Tkruising 
op Ruischerbrug waar Borgweg en Borgsloot samenkomen. Zoals elke 
zich respecterende verkeerssituatie is ook deze ‘gewijzigd’. Eerst had je 
die Tkruising, en zo’n vijftig meter verder was weer een Tkruising: recht
door naar Harkstede, rechtsaf naar Driebond. In beide gevallen had rechts 
gewoon ouderwets voorrang.

Tegenwoordig is de Tkruising BorgwegBorgsloot van alle kanten voor
zien van het vervaarlijke gele bord: ‘voorrangssituatie gewijzigd’. Dit 
leidt tot krankzinnige toestanden: er staat namelijk wel dát de voorrang is 
gewijzigd, maar niet hóé. Van welke kant je de kruising ook benadert, 
overal word je gewaarschuwd voor gewijzigde voorrang, maar niemand 
weet wie tegenwoordig voorrang heeft op wie. Deze toestand is vooral 
nijpend tijdens het middag en avondspitsuur, als er een veel groter ver
keersaanbod is, maar vooral omdat tal van automobilisten even vóór het 
eten een vette bek gaan halen bij Mobiel Vispaleis Tammenga. 

Een en ander leidt tot verwarring en ongelukken, maar past helaas in het 
grotere geheel van bewust onduidelijke aanwijzingen in het verkeer, waar 
Fredje graag nog eens in kort bestek uitgebreid op terug komt.

Fredje Bouma

Programma Koninginnedag 
30 april 2012
Garmerwolde
12.00 uur:   Opening. Aansluitend de traditionele vrijmarkt en het 

Oranjebuffet. Voor de jeugd is er o.a. een spring
kussen en een  knutselhoek.

12.30 uur:  Het Oranje voetbal programma

13.30 uur:  Bezoek van FC Groningen

15.00 uur:  Einde van het programma

Alle activiteiten vinden plaats rond de voetbalvelden van V.V. GEO

Thesinge
9.00 uur:   Optocht met ‘De Bazuin’ door het dorp vanuit 

basisschool De Til.

9.30 uur:  Zingen Wilhelmus en het Grönnens Laid.

10.00 uur:   Spelletjes voor de kinderen van groep 14 gevolgd 
door de spelletjes voor de kinderen van groep 58.

Pauze:  De catering blijft open, u hoeft niet naar huis.

13.30 uur:  Vrijmarkt voor kinderen.

13.30 uur:  Stratenzeskamp voor iedereen die de basisschool is 
gepasseerd.

17.00 uur: Einde programma.

langs het Damsterdiep. Als je er 
met een bestelbus onderdoor wil, 
heb je de bus beschadigd!
En worden die wilgen aan de 
overkant van het Damsterdiep 
tegenover Zevenhuisjes nog 
gesnoeid?

Dorpskernenbeleid
Peter Heidema legt uit dat het bij 
het dorpskernenbeleid gaat om 
het versterken van de sociale 
cohesie binnen de dorpen, het 
organiseren van activiteiten. Het 
is de bedoeling bestuurlijk wat 
meer lijntjes te leggen, organisa
ties en mensen met elkaar te ver
binden; zoals o.a. met het project 
De VONK. Het dorp neemt zelf de 
regie; in het kader van de bezuini
gingen zal de noaberhulp steeds 
belangrijker worden.
De dorpscoaches zijn de verbin
dingsschakel tussen de buurt, de 
gemeente en de organisaties. Ze 

gaan hulp bieden aan mensen met 
problemen. Het liefst lossen ze het 
zelf op; eventueel met hulp van een 
deskundige. Het kan gaan om prak
tische vragen, maar ook acute 
zaken zoals huisuitzetting. Een 
klant manager gaat bij alle mensen 
die een uitkering hebben thuis 
langs en zal proberen de mensen 
zo actief mogelijk mee te laten 
doen; het liefst d.m.v. betaald werk, 
lukt dit niet dan met vrijwilligers
werk. Er gaan dingen veranderen, 
de samenwerking blijft. Er komen 
generalisten i.p.v. specialisten; dit 
kan door de kleinschaligheid. Het is 
belangrijk dat ze gekend worden. 
Heel veel rijkstaken worden over
gekieperd naar de gemeente, dit 
gaan de dorpscoaches behartigen. 
Vrijwilligers en mantelzorg zit ook in 
hun pakket.
 

Hillie Ramaker-Tepper
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Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge
Zondag 29 april
doop Lilian van der Veen
om 9.30 uur in Thesinge
voorganger is ds. mw. Rooseboom 
uit Drachten
aansluitend koffiedrinken in ’t 
Trefpunt
Zondag 6 mei
om 9.30 uur in Thesinge
voorganger is ds. van Vliet uit 
Veendam
Zondag 13 mei
om 9.30 uur in Thesinge
voorganger is dhr. Bronsema uit 
Uithuizen

Zondag 20 mei
om 9.30 uur in Garmerwolde
voorganger is mw. Meihuizen uit 
Kantens
Zondag 27 mei
pinksteren
om 9.30 uur in Thesinge
voorganger is dhr. Koops uit Veele
Donderdag 31 mei
om 18:30 uur in Thesinge
concert Kinderkoor Uganda
Zondag 3 juni
jeugddienst, thema: ‘Heb elkaar lief’
om 9.30 uur in Thesinge
voorganger is ds. mw. Spijker uit 
Garrelsweer

Agenda
Elke zaterdag
Thesinge; 15.00  20.00 uur: Café 
De Oude School open.
Elke woensdag
Thesinge; 9.00  11.30 uur: Inloop
ochtend in ’t Trefpunt.
Maandag 30 april
Koninginnedag: Activiteiten van de 
Oranjecomités (zie de inzet elders 
in deze krant).
Vrijdag 4 mei
Garmerwolde Dorpshuis De Leeuw; 
17.00 uur: Dorpsborrel (i.v.m. de 
dodenherdenking sluiten we om 
19.00 uur).

‘De Soos’
De uitslag van de klaverjasavond in 
april is als volgt:
Bert Buringa  5658
Jan van der Molen  5365
Wilma Tammeling  4954
Jannes Ramaker  4574

De volgende keer is op dinsdag 
8 mei, aanvang 20.00 uur.

Thesinger buitenpret op wielen (foto: Myla Uitham)

Zondag 29 april
Zendingszondag
9.30 uur Ds. G. Drayer
14.00 uur SingIn
Zondag 6 mei
9.30 uur   Prof. G.C. den Hertog
14.30 uur Prof. G.C. den Hertog
Zondag 13 mei
9.30 uur   Ds. J. Huisman
17.00 uur Ds. J. Westerink
Donderdag 17 mei
Hemelvaartsdag
9.30 uur Dienst des Woords
Zondag 20 mei
9.30 uur   Ds. H.J.Th. Velema
17.00 uur Ds. H.J.Th. Velema

Zondag 27 mei
1e pinksterdag
9.30 uur   Drs. J. van Mulligen
14.30 uur Drs. J. van Mulligen
Maandag 28 mei
2e pinksterdag
9.30 uur Zangdienst

Zondag 13 mei
•  Garmerwolde Dorpshuis De 

Leeuw; vanaf 17.00 uur: Pizzeria 
di Stefano.

•  Thesinge Kloosterkerk; 15.00 uur: 
Concert van De Eendracht (Stich
ting Felicitas), entree € 7,50.

Dinsdag 15 mei
Thesinge Trefpunt; 20.00 uur: 
Tweede informatieavond Duurzaam 
Thesinge.
Zondag 20 mei
Garmerwolde Dorpshuis De Leeuw; 
Fietstocht en stamppotmaaltijd.
Kijk voor meer informatie en opge
ven op www.dorpshuisdeleeuw.nl.

Vrijdag 25 mei
Garmerwolde kantine GEO; 18.30
20.00 uur: Bingo voor kinderen tot 
12 jaar (€ 0.50 per kaartje). Vanaf 
20.00 uur: Bingo volwassenen 
(€1,50 per kaartje).
Woensdag 30 mei
Garmerwolde; 19.00 uur: Jeu de 
boules NBvP.
Zaterdag 16 juni
Thesinge Kloosterkerk; Eerste lus
trumconcert van TheSingers (tijden 
volgen).


