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Een koninklijke onderscheiding voor
Jan Mollema
Vrijdag 27 april regende het
lintjes in het land. Een van die
lintjes was voor de Thesinger
Jan Mollema.
Een klant die niet op kwam dagen
Voor Jan Mollema begon vrijdag 27
april heel gewoon. ’s Ochtends om
half negen had hij een afspraak in
het Trefpunt met een klant. Jan
wachtte en wachtte. Tegen negen
uur kwam er een fotograaf in het
Trefpunt langs om te vragen waar
hij moest zijn voor foto’s. Dat wist
Jan ook niet. De fotograaf vertelde
dat hij het druk had door de lintjes
regen en dat de ‘gasten’ die een
lintje kregen dat vaak niet door
hadden. Jan moest erom lachen en
had zelf nog helemaal niet door dat
hij zo’n ‘gast’ was.
Wat Jan niet wist was dat er zich
ondertussen aan verschillende
kanten van het dorpshuis groepen
mensen verzamelden: mensen van
de gemeente Ten Boer, van verschil
lende verenigingen, familie
leden.
Onder aanvoering van burge
meester André van de Nadort trok
een hele optocht het Trefpunt
binnen. Jan wist niet wat hem over
kwam, want hij wachtte nog steeds
op zijn klant.
Een lachende gastvrije gastheer
Burgemeester Van de Nadort nam
het woord. Nu de klant niet was
komen opdagen, had Jan vast wel
even tijd, dacht de burgemeester.
Hij bracht in herinnering dat Jan
vanaf 2004 als penningmeester
nauw betrokken was bij het nieuw
op te richten dorpshuis: ‘Je hebt
Thesinge op de schouder g enomen.’
Hij roemde Jan als beheerder om

Jan te midden van zijn apetrotse familie (foto: Paul Sloot)
zijn gastvrijheid: ‘Een gastheer die
de gasten altijd lachend een warm
welkom heet.’ En ere wie ere toe
komt: Jan deed dat natuurlijk
samen met zijn vrouw Henny.
De burgemeester omschreef Jan
als heel actief, soms overactief.
Iemand die moeilijk nee kan zeggen
en zelf graag de regie in handen
neemt. Het humeur van Jan be
reikte wel eens een dieptepunt als
de verenigingen het dorpshuis niet
opgeruimd achter lieten. Tip van de
nieuw aangestelde dorpscoach
van de gemeente was dan ook dat
Jan één persoon van een vereni

ging verantwoordelijk moest stellen
en als er niet goed opgeruimd was
contact op moest nemen met die
persoon.
Jan werd ook geprezen als gids van
de molen Germania en om zijn
schilderwerk en klein onderhoud
aan deze molen; om zijn penning
meesterschap van de begrafenis
onderneming en het beheer van de
begraafplaats; om het penning
meesterschap van het huurders
plat
form. Ook zijn inzet in het
verleden voor onder meer Dorps
belangen, toneelvereniging W.W.K.,
muziekvereniging Juliana, en zijn

rol als mede-initiatiefnemer van het
dorpsfeest in 2000 en van het jubi
leum van de basisschool bleven niet
onvermeld.
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Volgens de burgemeester was het
niet moeilijk om de koningin te
overtuigen dat Jan veel betekent
en betekend heeft voor de lokale
gemeente. Zijn slotwoorden waren
dan ook dat het Hare Majesteit de
Koningin behaagt om Jan Mollema
op te nemen als lid in de Orde van
Oranje Nassau. Jan kreeg zijn lintje
opgespeld en het publiek applau
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disseerde langdurig. Dat applaus
kwam recht uit het hart want de
aanwezigen wisten hoeveel Jan en
ook Henny bijgedragen hebben
aan het Trefpunt.
Een complete verrassing
Jan was compleet verrast. Hij be
greep niet hoe Henny het zo ge
heim had kunnen houden. Omringd
door Henny en zijn kleinkinderen
zei hij: ‘Ik heb nooit gedacht aan
mijzelf. Lintjes zijn voor andere
mensen, maar niet voor mij.’ En
voegde hij eraan toe: ‘Nu ik hem
heb, nemen ze hem ook niet meer
af.’ En ook hij wees uitdrukkelijk op
de inzet van Henny.
Tijdens de koffie en de gebakjes
nam Jan de felicitaties en bloemen
in ontvangst van de groeperingen
waar hij zich voor had ingezet.
Een supervrijwilliger
Henri Schijf nam als voorzitter van
het bestuur van het Trefpunt ook

het woord. In het Catshuis was
zeven weken in het geheim verga
derd en was de gedoogpartij
opgestapt. Wat, naast Jan, ook
geen enkele andere Nederlander
wist was dat de onderhandelingen
over de supervrijwilliger Jan gin
gen. En gelukkig, de dag ervoor (26
april) had een jager (minister De
Jager) het plan gelanceerd dat Jan
toch onderscheiden moest worden.
Toen dat bekend werd ‘kwam heel
het land juichend overeind.’ En ook
de naaste familie is zichtbaar
apetrots op Jan. Mede door de bij
drage en de hulp van Henri Schijf
en Peter Heidema heeft Jan deze
onderscheiding mogen ontvangen.
Henri eindigde zijn woorden met:
‘Het Trefpunt is een fantastisch in
stituut dat veel te danken heeft aan
een fantastisch man.’ En daar
waren de aanwezigen het mee
eens.

Een pracht van een show
Op vrijdag 27 april was men in
Dorpshuis De Leeuw in Garmerwol
de de hele dag in de weer om het
disco(muziek)meubilair van The
Magic Five klaar te zetten (tja, uw
verslaggever was een dag te
vroeg…)
Op zaterdag 28 april, de dag van de
viering van het 40-jarig jubileum,
waren de oud-klanten (waar men
gedraaid heeft) en oud-collega’s
vanaf 16.00 uur welkom. Men werd
ontvangen met koffie en koek en de
nodige humor en anekdotes uit het
verleden door de mensen van nu en
toen. Spreekstalmeester Jan Wig
boldus nam ons mee naar het
verleden en liet ook de oud
ge
dienden aan het woord. Tevens liet
hij het doek, waar het jongste Magic
Five meubel achter stond, vallen.

Ondertussen werd buikdanseres /
slangenbezweerster Samiera aan
gekondigd. Na een leuke show was
het tijd geworden voor een heerlijk
hapje aan het lopende buffet en
kon men fijn bijpraten over het
heden en verleden.
Hierna werden de avondgasten ver
welkomd. Vanaf 21.00 uur ging de
discoshow los met een film over
veertig jaar historie en een clip bij de
muziek- en lichtshow. Het feest ging
door tot het vroege ochtenduurtje.
Al met al kan men terugkijken op
een zeer mooie en geslaagde dag.
Dagen later had men het er nog
over; dat het zo leuk en goed geor
ganiseerd was door de mensen
van The Magic Five.
Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Irene Plaatsman

Alles weer mooi fris
Op zaterdag 12 mei was de vrijwil
lige doedag in Garmerwolde.
Ongeveer dertig mensen ver
deelden zich in groepjes en gingen
rond 10.00 uur aan de slag.
Een greep uit wat gedaan is:
-	de kerktoren aangeveegd, wat
ditjes en datjes in en bij de toilet
ten, takken opgeruimd en het
mededelingenkastje weer algvrij
gemaakt;
-	de Garmerhof opgeschoond en
o.a. kantjes en walletjes gemaaid;
-	
allerlei klusjes in en om dorpshuis
De Leeuw bijvoorbeeld dieven
klauwen op de uitzet
raampjes
gezet, deur(en) voorzien van in
brekerpinnen, slechte balken in de
kleine zaal hersteld (opgehoogd)
en onkruid verwijderd;
-	
van brug tot brug de walkant van
het Damsterdiep opgeruimd. Wat
een materiaal! Wat vliegt er toch
veel van aanhangwagens af.

Al met al drie dikke aanhang
wagens gingen naar Ten Boer. En
nadat we de aangeboden mosterd
soep met brood hadden genuttigd,
gingen de meesten met een glim
lach op een rood gezicht huis
waarts. Van de inspanning; of door
de droge, maar zeer frisse wind.
Orgelspel
Het was deze dag tevens Nationale
Molendag en Orgeldag (men kon
de orgels bespelen). Ook de kerk
van Garmerwolde deed hier aan
mee; volgens mij hebben er zo’n
zes mensen gebruik van gemaakt.
En niet alleen uit Groningen; de
heer Huyzer uit Drachten deed ook
een duit in het zakje. Het spelen
ging meestal voor de lol, want
echte luisteraars waren er niet.
Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

The Magic Five in de weer met de slang van Samiera
(foto: Sieb-Klaas Iwema)

Talent gezocht voor het Blue
Moon Festival in Garmerwolde
Zaterdag 8 september 2012 orga
niseert de Feestweekcommissie
Garmerwolde net als vorig jaar een
talentenjacht, het Blue Moon Festi
val. Iedereen kan meedoen!
Vanaf 16.00 uur kunt u terecht op
en rond het erf van de heer Pelle
boer aan de Dorpsweg.
Er is muziek, er zijn kinderactivitei
ten en er is eten en drinken. Als het
aan de Feestweekcommissie ligt
wordt het bovendien gezellig druk
door al die mensen die het talent in
Garmerwolde met eigen ogen wil
aanschouwen.

Noteer de datum vast in je smart
phone en ga vast oefenen!
Oefenen? Ja! Kun je zingen, muziek
maken, dansen, goochelen, toneel
spelen, jongleren, hoelahoepen of
iets anders wat je aan je dorps
genoten wilt showen? Solo of
samen met anderen?
Geef je op via
bluemoonfestival2012@gmail.com.
En vergeet niet om ook 9 septem
ber vrij te houden, want dan is er
van alles te doen in en rond het
Damsterdiep!
Marieke de Groot

Anne Benneker en Marian Baarda reinigen het mededelingenkastje
(foto: Sieb-Klaas Iwema)
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Hoe gaat het eigenlijk in… Dorpshuis De Leeuw?
Het gaat goed met Dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde. Een druk bezochte dorpsborrel,
een volle pizzeria en een mooie fietstocht in mei. En in juni staat een workshop taart
versieren op het programma.

Stefano jr. laat de bodem vliegen
(foto: Sieb-Klaas Iwema)

3x Damsterdieppizza
Zondag 13 mei was het in Dorpshuis De Leeuw
in Garmerwolde een komen en gaan van (groot)
ouders en (klein)kinderen. Het was tevens
Moederdag, dus werden de vrouwen op deze
manier verwend.
Men begon om 16.30 uur de eerste pizza te
maken; keuze uit acht stuks, bijvoorbeeld pizza
De Leeuw, met allerlei lekkere producten op de
bodem: tomatensaus, kaas, ham, salami, cham
pignons, mozzarella, peper en zwarte olijven.
Soms kwam men even bij de bakkers Stefano
om het hoekje kijken en dan ging de bodem nog
even verder de lucht in. En er gingen véél
bodems de lucht in; het was eigenlijk uitverkocht.
Men genoot volop van de lekkere pizza’s, die
soms met een wijntje of fris werden wegge
spoeld. Of een ijstrio nadien.
De vrijwilligers konden dan ook lekker de loop er
in houden bij het bedienen en eenieder ging met
een volle maag naar huis, nadat ze eerst had
den gezegd: ‘Zeg maar tegen Stefano dat het
heerlijk was!’

Op de fiets
Het was zondag 20 mei prachtig weer voor de
fietstocht van Kees en Fennie Wierenga. Met
zo’n veertien mensen fietsten we vanaf De
Leeuw richting Eemskanaal, dan richting Meer
stad in aanbouw, achterlangs naar Harkstede,
stukje Scharmer, richting snelweg.
Achter Borgmeren een lekker kopje thee of
koffie; dan langs de snelweg richting Engelbert
en Middelbert en zo op weg naar Dorpshuis De
Leeuw waar de lekkere zomerse stamppot met
worst en spekjes stond te wachten. En ijs met
aardbeien na.
Het was een prachtige fietstocht van zo’n 30 km.
Groetjes, Sieb-Klaas Iwema
Workshop taartversieren
De maand juni begint weer met de dorpsborrel,
op vrijdag 1 juni. Met een patatje of een snack
uit de frituur kun je zo door naar het meezing
concert van het Gemengd Mannenkoor
Garmerwolde in de kerk!
Een taart vullen en versieren naar je eigen
smaak, dat kan in de workshop die Christa
Kaper geeft, op woensdag 13 juni (of – wegens
voetbal – eventueel een andere datum in over
leg) om 19.00 uur in het dorpshuis.
Je kunt kiezen uit verschillende maten en vul
lingen. De workshop duurt drie uur. Je gaat naar
huis met een kunstwerk dat bijna te mooi is om
op te eten.
Kosten: taart met diameter van 15 cm (6 tot 8
personen) € 29,00, taart van 20 cm (8 tot 10
personen) € 39,00. Keuze uit jamsmaken, laag
met botercrème of banketbakkersroom.
Prijzen zijn inclusief alle ingrediënten en koffie/
thee.
Aanmelden: info@dorpshuisdeleeuw.nl of
06 13 738 359. Geef dan ook even door welke
taart je wilt maken.
De activiteitencommissie
Dorpshuis de Leeuw

Koffie- / theestop onderweg (foto: Sieb-Klaas Iwema)

De Vonk springt over!
Een familievoorstelling van het dorp en voor
het dorp en zijn wijde omgeving! Wie wil er
meewerken aan deze Familievoorstelling?
In februari hebben wij van De Vonk van Ten Boer
voor ons idee ‘De Familievoorstelling’ de derde
prijs gewonnen. De voorbereidingen voor dit
schouwspel zijn in volle gang. De Popschool
voor Garmerwolde en hun leiders zijn enthousi
ast, de Trekpadbloazers en het GMKG doen
mee, leden van Rederijkerskamer Wester den
ken en werken volop mee aan vormgeving en
uitvoering. Kortom, de Familievoorstelling, op
15 en 16 december, in en rond de historische
kerk van Garmerwolde belooft iets bijzonders te
worden.

Wij willen veel mensen bij de voorstelling betrek
ken en een breed publiek bereiken. We zoeken
mensen, jong en oud, die op welke manier dan
ook een bijdrage aan deze voorstelling zouden
willen leveren. We denken hierbij aan verschil
lende onderdelen:
-	 het verzorgen van de PR;
-	de vormgeving van posters en folders;
-	logistiek en organisatie: het parkeren, het
begeleiden van de bezoekers enz.;
-	 het ontwerpen van een website;
-	het volgen van de voorbereidingen op deze
website;
-	eventueel andere enthousiaste ideeën;
-	figuranten.

Meewerken, op welke manier dan ook, lijkt ons
ook voor MBO-/HBO-studenten die voor hun
opleiding ‘punten moeten scoren’ een leuke uit
daging!
Zie je na het lezen van dit artikel kansen en
moge
lijkheden of heb je zelf nog een idee
waarvan je denkt dat het zou passen bij de
Familievoorstelling?
Geef dit dan voor 28 juni door aan:
Hannie Havenga, tel. 050 549 4111,
e-mail: hjhavenga@hetnet.nl
Janna Hazeveld, tel. 050 541 4777,
e-mail: chazeveld@ziggo.nl
Ton Werdekker tel. 06 50 527 918,
e-mail: twerdekker@hetnet.nl
Jantje van Weerden
Rederijkerskamer Wester
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Koor TheSingers viert eerste lustrum
Vijf jaar geleden, in de zomer en herfst van
2007, ontplooiden TheSingers tal van acties
om geld in te zamelen voor het nieuwe
dorpshuis. Mieke van ‘t Hoog nam het
initiatief om in dit kader zangworkshops te
organiseren.
Yvonne van der Weert kende dirigent Truus
Schouten en die was bereid om deze workshops
te begeleiden. Dit was het prille begin van het
koor; in eerste instantie opgericht als project
koor, om te zingen tijdens de opening van het
vernieuwde dorpshuis eind 2007. Zowel de
zangers als de dirigent, waren daarna zo
enthousiast dat ze doorgingen met zingen en
repeteren onder de koornaam TheSingers.
Bestuur vanaf het eerste uur
Marinus Vermue was, en is nog steeds, degene
die de bestuurlijke taken op zich nam. Ineke
Sterringa en Jetske Ypma ondersteunen hem
hier op dit moment bij want er is heel wat te rege
len. Gelukkig is er veel medewerking van de
medekoorleden en de dirigent om alles in goede
banen te leiden.
Van kloostermop tot flashmob
Momenteel bestaat het koor uit 27 leden. De
repetities zijn op maandagavond in de Kloost
erkerk, nog steeds onder de inspirerende leiding
van dirigent Truus Schouten. Het koor heeft in
middels een gevarieerd repertoire opgebouwd
met liederen uit alle windrichtingen en alle tijden.
Op dit moment ligt het accent wat meer op de
klassieke muziek. Een à twee keer per jaar
wordt er een optreden verzorgd in de Kloos
terkerk of elders in de regio. Eind april van dit
jaar zijn er, samen met twee regionale koren,
flashmobs gehouden in de winkelcentra van
Lewenborg en Paddepoel. Vanuit het niets werd
tussen het winkelend publiek operamuziek van
Verdi ten gehore gebracht. Met een zeer verras
send effect, niet alleen voor de shoppers maar
ook voor degenen die meezongen. Weliswaar
was er goed geoefend maar je kunt vooraf niet
inschatten hoe het zal uitpakken.

De flashmob in winkelcentrum Paddepoel; zingen en zwieren op de muziek van Verdi
(foto: Henk Vos)
Achter de schermen
Op een maandagavond ben ik naar de Kloos
terkerk gegaan en heb daar een deel van een
repetitie mee mogen maken. Nou, daar werd
hard gewerkt! Naast het muzikale aspect, het
vinden van een zuivere balans tussen de so
pranen, alten, tenoren en bassen, werd er ook
veel aandacht besteed aan choreografie en op
stelling. Natuurlijk ging nog niet alles 100%
goed, maar dat er al hard gestudeerd was kon
je wel horen en zien. Ik ben benieuwd naar het
resultaat…
Theatraal en muzikaal
Op zaterdagmiddag 16 juni worden er twee con
certen gegeven in de Kloosterkerk van Thesinge.
Het vijfjarige koor TheSingers presenteert, op
theatrale wijze, muziek uit vijf eeuwen. Met
medewerking van enkele theatraal onderlegde

Het bankje
In mei leggen alle vogels een ei. Behalve de
koekoek en de griet, die leggen in de meimaand
niet. ‘Wanneer dan wel?’ vroeg ik me af. Vogels
van diverse pluimage, druk zoekend naar voed
sel, vlogen over mij en het bankje. ‘Hé Klaas’,
riep een klein jongentje op zijn klein fietsje, ‘jij
hebt toch laatst een grote snoek gevangen?’
Klaas? Snoek? Klaas was de broer van mijn opa
Van der Woude, die naar Amerika emigreerde.
Maar die vist niet meer. En snoek? Of verstond
ik foek? De palingboer, maar ja die vist ook niet
meer. Vijftien motoren passeerden, waarvan er
één groette. Iemand uit de Bakkerstraat had de
Klunder gelopen. Op de vraag waarom ik niet
ging wandelen, antwoordde ik: ‘Mijn was hangt
buiten en als er een regenbui komt’ ‘Nee hoor’,
zei ze, ‘mijn man zag dat de buienradar tot
België schoon was.’
‘Ah, het bankje’, riep een bewoner uit de Molen
horn die met zijn gezin aan het fietsen was
geweest. Een ietwat ouder echtpaar uit Winsum-

dorpsgenoten. De regie en vormgeving hiervan
wordt verzorgd door acteur/theatermaker Ton
Rohde en dramatherapeut Juultje Romijn. De
muzikale begeleiding is in handen van pianist
Emma Boschma. Drie solisten, Sander Boon
stra, Gerda Schaaf en Jelle Kingma luisteren
met hun solozang het concert op. Dit alles onder
het motto: ‘Met veel plezier samen de muziek
laten tintelen en iedereen zingend de deur uit !’
Toegang, kaarten en tijden
De concerten zijn zaterdag 16 juni om 14:00 en
16:00 uur.
Entree voor volwassenen € 7,50 en kinderen t/m
12 jaar € 5,00, inclusief een consumptie.
Reserveren kan bij Marinus Vermue via:
m.g.vermue@hotmail.com of 050 525 1272.
Roelie Karsijns
Obergum in een auto wilde blijkbaar weten of
hun kleinzoon al weer terug was van overzee.
‘Nou, daar gaan we weer’, zei de man van de
Molenweg tegen zijn hond. Ook de Klunder
rond. ‘Kom je ook’, wilde de trotse vader weten,
‘als mijn zoontje gedoopt wordt?’ Het echtpaar
laat hun kindje dopen op de geboortedag van
mijn tante. ‘Wat een akelig stil dorp is dit’, zeiden
de fietsers die naar de tentoonstelling in de
kloosterkerk waren geweest.
En wie kwam er nu eigenlijk bij me zitten? Hele
maal niemand! Zelfs niet die mevrouw van de
Schutterlaan, want die passeerde vrolijk zwaai
end in een grote taxi. En ook niet de ondernemer
uit Ten Boer die in Thesinge woont. Hij was jarig
geweest begrepen we en had, samen met zijn
vrouw, van de kinderen en kleinkinderen een
weekend aangeboden gekregen.
Niet op Bergen, eerder in Dalen. De ezel achter
me balkte. Even later kwam de bisschop van
Münster thuis. Het was de hoogste tijd om de
klok te gaan luiden in het naburig dorp.
Jakob van der Woude
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Feest rond de til van Thesinge

zwaluwen die er altijd in grote getalen onder
nestelen, en zag tot zijn verbazing dezelfde dag
nog een andere, meer oplettende Thesinger met
een bootje in de weer om het zeil weer te ver
wijderen. Bij navraag (of hij soms een dekzeil
nodig had) volgde de uitleg: het maar bescher
men tegen lekkende chemicaliën was prima,
maar de zwaluwen de toegang tot hun nesten
ontzeggen was toch echt een brug te ver. We
vroegen ons nog af welke lage status deze dier
tjes hadden ten opzichte van hun soortgenoten
in de klokkenstoel van de Kloosterkerk, voor wie
de restauratie maanden stil werd gelegd.

De partytent op de Taisner til (foto: Stefan Kleintjes)
Begin mei was de brug in Thesinge een
aantal dagen afgesloten wegens werkzaam
heden.
Nadat er vorig jaar een wat mislukte poging
was gedaan het wegdek van een nieuwe
slijtlaag te voorzien hadden de verantwoor
delijken het nu grootser aangepakt.
Destijds had men alleen de planken wat inge
smeerd met teer en/of pek en daar grind op
gestrooid. Om en om, eerst de ene helft en toen
de andere, zodat het verkeer er overheen kon
blijven gaan.

Zoals je kon verwachten lag dit grind vrijwel on
middellijk alleen nog langs de kanten. Enige tijd
later - de mannen zagen hun mislukking in - was
dit opgehoopte restgrind opgeruimd en lag de
brug er weer bij als vanouds: met een zwart
(glad) wegdek en kieren tussen de planken.
Maar deze keer ging het anders. Enige dagen
voor de aangekondigde stremming hing men
een enorm oranje zeil onder de brug, vastge
knoopt aan de relingen, waarschijnlijk bedoeld
om vervuiling van het maar te voorkomen.
Uw reporter, toch minder begaan met het ge
dierte dan wellicht wenselijk, dacht niet aan de

De mannen kwamen een dag of wat later terug
en gingen aan de slag, zonder zeil.
Om hun activiteiten extra glans te geven bouw
den ze na gedane arbeid een enorme feesttent
op de brug. Even dacht uw verslaggever dat er
wat te vieren was, maar het bleek dat nu niet
zozeer het maar beschermd moest worden als
wel het nieuwe teerwerk! Geen biertappen, bor
reltafels of zitjes onder de tent maar een heel
nieuw wegdek dat nu ook de kieren tussen de
planken helemaal bedekt. Met een vette laag
goed vastgeplakt grind.
Thesinge heeft nu weer een wat minder slip
gevaarlijke brug en de zwaluwen zijn voort
durend gelukkig. De vraag blijft of we toch niet
een nachtelijk feestje hebben gemist in deze
partytent.
Misschien hebben de zwaluwen er nog iets ge
vierd; hun redding door de wakkere Thesinger…?
Jan Ceulen

Wist-u-dat …
• d e Taisner Rais 8 juni niet doorgaat
omdat er te weinig deelnemers zijn?
• deze nu verplaatst is naar vrijdag 21
september?
• wij ons voor 28 augustus met z’n allen
gaan opgeven en de reis dan wel door
gaat?
• de collecte voor het Nationaal Fonds
Kinderhulp dit jaar € 227,38 heeft
opgebracht?
• de gulle gevers hartelijk worden
bedankt?
• ook de Thesingers voor hun gift aan de
collecte van de Hartstichting bedankt
worden?
• deze collecte, ondanks de recessie,
€ 432,28 opgebracht heeft?

Garmerwolde gestremd wegens werkzaamheden (foto: Andries Hof)

Stoomfluitjes
Aangeboden:
Babysit / kinderoppas. Sanna van
der Hoeven, Kerkstraat 11,
Thesinge, tel. 06 31 338 678 of
per e-mail:
sannahoeven@hotmail.com.

Te koop:
± 2000 Oudhollandse zwart
geglazuurde dakpannen plus 20
nokvorsten en 140 rode ongegla
zuurde Oudhollandse dakpannen
plus nokvorsten.
Tel. 050 542 2989
7

Afsluitende bbq van VV GEO 1 Marinus Vermue en de
Benelux Run
Afscheid van Wim den Enting na
zes jaar trouwe dienst als
verzorger van VV GEO 1.
Aanvoerder Kasper Teunis
overhandigt Wim een mooie
collage die hij, samen met een fles
Berenburg, als afscheidscadeau
kreeg van de spelersselectie
(foto: Joost van den Berg)

GEO-E1 Kampioen
Zaterdag 26 mei heeft GEO-E1 de finale gespeeld tegen Eenrum. Beide
teams stonden gelijk in het klassement, alleen Eenrum had een beter
doelsaldo. GEO moest dus de finale winnen om kampioen te worden.
In het begin van de wedstrijd gingen de teams gelijk op, maar in de tweede
helft nam GEO de leiding. Bij het eindsignaal klonk er een oorverdovend
gejuich: GEO heeft gewonnen met 5-2 en is kampioen!
Het kampioenschap werd gevierd met taart, patat, snoep en drinken. Om
11.00 uur gingen de kampioenen met een goed gevulde buik al juichend
door de dorpen.
Desiree Luiken

De kampioenen: Sil Anker, Ruben Plijter, Timo van der Molen, Rik de Vries,
Jorre van der Berg, Guus Tammens, Miser de Rouw en Paulus Kamara.
Op de foto ontbreekt gastspeler Jurn Lofvers. Ook scheidsrechter Theo
van der Molen, trainer Hielke Stuivenberg en coach Henk Tammens delen
in de vreugde. (foto: Menco van der Berg)
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De Benelux Run is een estafette
loop van 810 km door de Benelux.
De start was op 2 mei om 9.30 uur
in La Roches en Ardennes. De
400 deelnemers finishten geza
menlijk op 5 mei rond 18.30 uur
op het Molenbergplein in Delfzijl.
Benelux Run?
De run is een estafetteloop langs
een historisch parcours door drie
landen. Het parcours bestaat uit
vooral rustige landwegen. Dit jaar
werd het evenement voor het eerst
georganiseerd. Er waren wedstrijden recreantenteams en een ge
handicaptenteam onder leiding van
Nellie Cooman. De teams konden
zich verbinden aan verschillende
goede doelen, bijvoorbeeld de
Hartstichting of Unicef. De organi
satie had onderweg vier basis
kampen ingericht waar kon worden
gegeten, gedoucht en geslapen.
Een team bestaat uit twaalf mensen
die weer onderverdeeld zijn in een
A- en een B-team van ieder zes
deelnemers. Er wordt continue door
gelopen en team A en B wisselen
elkaar om de 10 uur af. In ieder team
worden afspraken gemaakt na hoe
veel kilometer iedere loper afgewis
seld wordt. Om verzuring te voor
komen, sprak het team van Marinus
af dat een loper na twee kilometer
afgewisseld zou worden. Een teamlid
begeleidde de loper op de fiets en de
andere teamleden volgden het ren
nende teamlid in een auto.
Team A startte op 2 mei om 9.30
uur en team B (waar Marinus in zat)
zou dus 10 uur later starten en de
estafette overnemen.

Een bijzondere ervaring
Marinus werd benaderd door zijn
broer via de atletiekvereniging in
Delfzijl. Eerst zou hij alleen als be
geleider meefietsen. Maar omdat
de Benelux Run voor het eerst
werd georganiseerd, werden de
reglementen zo aangepast dat je
aan alles mee moest doen, dus je
moest ook lopen. ‘Ik had me eraan
verbonden en dan ga ik er ook voor.
Vier maanden van tevoren ben ik
het hardlopen via een schema
gaan trainen.’ Marinus vergelijkt
zichzelf als hardloper met een
dieseltje: ‘Rustig aan en doorgaan’.
‘De teamleden van ons team ken
den elkaar van tevoren niet alle
maal’, vertelt Marinus, ‘maar bij
zonder was dat we ons meteen
verbonden voelden.’ Marinus
startte ’s avonds om 19.30 uur. Hij
zag de zon ondergaan en weer op
komen. ‘Het is heel bijzonder om
’s nachts te lopen. Je loopt in een
vreemde omgeving, het is heel
rustig en je neemt alles heel goed
waar.’ Omdat de lopers van team A
gestart waren, mocht Marinus met
zijn team B finishen in Delfzijl. In de
buurt van Slochteren stonden de
eerste fans ze al toe te juichen. Het
was een mooie ervaring om in
Delfzijl op het bevrijdingsfestival aan
te komen. Marinus: ‘De Benelux
Run is een bijzonder evenement en
ik ben zo enthousiast dat ik graag
weer een keer mee zou willen
doen.’
Irene Plaatsman

De sterren
In Garmerwolde werd Koninginne
dag gevierd op het GEO terrein, met
zoals gebruikelijk eerst de vlag in
top en het volkslied. Daarna kon de
vrijmarkt weer verder gaan. Onder
tussen was het buffet ook open en
kon men op de gekregen bonnen
een heerlijke gehaktbal halen. En
was de honger nog niet gestild, dan
waren er witte bolletjes met kaas of
vlees. Voor de dorst was er melk of
men kon op een andere bon drinken
(bijv. cola) uit de kantine halen.
Intussen was er – ook genietend
van het mooie weer – volk op de
vrijmarkt afgekomen. Er werd ge
handeld in o.a. speelgoed en
planten(bakjes); ook kon men voor
50 cent een waterballon gooien. El
ders op het terrein werd 3 tegen 3
gespeeld in de ‘voetbalkooi’. Er
werd lekker gevoetbald. Een paar
namen: naamloos, volle luiers en
snelle bliksem.

En toen kwam de hoofdattractie: de
sterren van FC Groningen, te
weten 26 Luciano da Silva, 32
René Fey, 9 Texeira en 2 Maikel
Kieftenbeld. Eerst werden er door
(o)pa, (o)ma enz. nog foto’s van
hun (klein)kind gemaakt en hand
tekeningen uitgedeeld op FC Gron
ingen T-shirts, of op de arm. Daar
na gingen Maikel en Texeira met de
‘kleinsten’ in de kooi voetballen; die
vonden dat prachtig. De groteren
gingen doelschieten op Rene Fey;
ieder kreeg drie kansen. De finalis
ten moesten nog een keer voor de
prijs: een T-shirt met handtekening,
uitgereikt door da Silva. Alle kooi
deelnemers kregen een vaantje
van de FC, met of zonder hand
tekening en de FC-heren kregen
als dank applaus plus iets van het
Oranjecomité. Ondertussen was
men gaan buikschieten, ook met
drie keer kans. De prijs was een

Met de FC-spelers in de voetbalkooi (foto: Sieb-Klaas Iwema)
voetbal van de FC, met handteke
ning van de spelers. De kleintjes
konden goed schieten! Ik heb twee
toekomstige FC-sterspelers gezien...
Inmiddels was men de vrijmarkt
aan het opruimen oftewel er was

een eind gekomen aan een zeer
bijzondere, mooie dag waar de vrij
willigers veel werk aan hebben
gehad.
Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Koninginnedag Thesinge

Achter-Thesinge in actie op de stratenzeskamp (foto: Joost van den Berg)

Jong geleerd oud gedaan! Carolien, Lammert en zoon Arjen
Plijter bij muziekgezelschap ‘De Bazuin’ (foto: Desiree Luiken)

Ontwikkelingen rond de begraafplaats in Garmerwolde
Het bestuur van de stichting Be
graafplaats Garmerwolde heeft
onlangs besloten om op de
begraaf
plaats een urnenveld en
een strooiveldje aan te laten leg
gen. Hiermee worden de moge
lijkheden van de begraafplaats
vergroot en het komt tegemoet aan
de wensen die de laatste tijd steeds
vaker door nabestaanden geuit
worden.
Het urnenveld zal gerealiseerd
worden in de schaduw van de grote

beuken
boom die op het zoge
naamde 
nieuwe gedeelte 
staat.
Het strooiveldje komt aan de an
dere zijde hiervan, tegen de singel
aan.
Medio vorig jaar is het eigendom
van de begraafplaats door de kerk
(PKN) overgedragen aan de Stich
ting Begraafplaats Garmerwolde.
Althans het grootste gedeelte van
de begraafplaats is overgedragen,
want het gedeelte dat het dichtst
tegen de kerk aanligt was een aan

tal jaren geleden al overgedragen
aan de Stichting Groninger Kerken.
De Stichting Begraafplaats Garmer
wolde kent vijf bestuursleden:
P.J. van Zanten (voorzitter),
H.J. Havenga, W. van Beesten,
J. Spanninga en K.E. Drabe.
De stichting heeft als kerntaken: de
begraafplaats onderhouden en
graf
rechten vast stellen. Verder
verkoopt de stichting deze grafrech
ten en beheert zij het graven
overzicht. Uit de inkomsten van de

grafrechtenverkoop moet het totale
onderhoud van de begraafplaats
gefinancierd worden.
Henk Vliem
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‘Pronte Pracht’
Fiets-/autotocht langs cultuurhistorie en bloeiende akkerranden
Op zaterdag 16 juni organiseren de
agrarische natuurvereniging Ons
Belang en de cultuurhistorische
werkgroep van Dorpsbelangen
Garmerwolde de unieke fietsauto
tocht ‘Pronte Pracht’ langs cultuur
historische panden en bloeiende
akkerranden. De route is ook met
de auto af te leggen. Tussen 10.00
en 16.00 uur zetten vijftien boerde
rijen en monumenten hun deuren
open. De tocht geeft een kijkje in de
geschiedenis van het gebied en de
toepassing van agrarisch natuur
beheer. Dat levert prachtige sfeer
beelden van bloeiende akkerran
den vanuit historische gebouwen
op.
Op diverse plaatsen zijn interes
sante stops waar enthousiaste
agrariërs over agrarisch natuur
beheer vertellen. Beleef het door
een wandeling langs bloeiende
akkerranden te maken. De oude
kerken aan de route, maar ook

 olens en boerderijen, zijn die dag
m
toegankelijk. Bezoekers kunnen
genieten van een brandend vuur in
de smidse, een spannend verhaal
verteld in een voormalige molen en
het proeven van pudding in de
melkfabriek. Op verschillende plek
ken langs de route is koffie/thee en
meer verkrijgbaar.
De route is te downloaden vanaf
onze website (www.gentexpress.
nl/nieuws) en de websites www.
dorpsbelangengarmerwolde.nl en
www.hetgeweidehof.nl. De deel
nemen
de boerderijen en monu
menten worden aangegeven met
kleurige wimpels; bij alle locaties
zijn informatiebordjes geplaatst. De
route is vanaf elke bezienswaardig
heid te starten. Deelnemers wordt
geadviseerd een verrekijker mee te
nemen.
Tiny Smit

‘Beleef de Lente’ in Thesinge
‘Beleef de Lente’ is een site van de
vogelbescherming waar je via live
webcams kunt genieten van unieke
beelden uit het vogelleven; van het
eerste ei tot het laatste uitgevlogen
jong.
‘Beleef de Lente’ is nu ook in
Thesinge, in de Luddestraat. De
webcam staat op een torenvalk
nestkast gericht. Er liggen vijf
eieren in het nest, waarvan het eer
ste op 7 mei is gelegd. De verwach

Ruilen of huilen?
Nu de gevolgen van de crisis voelbaar worden, maar we in de
zomer niet thuis willen blijven, gaat de inventieve burger op zoek
naar goedkope vakantiebestemmingen. Bij dezen presenteren wij
de nieuwe vakantietrend in tijden van krapte: huizenruil.
Er zijn websites die zich hierin specialiseren: je wordt lid voor een paar
tientjes per jaar, zoekt een vakantiebestemming naar keuze en sluit een
ruilcontract af met een buitenlander ter plaatse die graag drie weken in
jouw huis wil wonen. Dit alles met gesloten beurs: je betaalt alleen de
reiskosten en geeft daar niet meer uit (of juist wel) dan je thuis doet.
Iedereen tevreden, de keus is onbeperkt, wereldwijd willen mensen voor
minder geld op vakantie.
In dit verband rijst de vraag wat een Romein of een New Yorker, die via
woningruil plotseling in een van onze dorpen is beland, vindt van zijn tijde
lijke, nieuwe woonomgeving. Als hij na het avondeten in de tuin zit, genie
tend van zijn koffie, en uitkijkt over de landerijen, de populieren langs het
Eemskanaal, de molens van Thesinge, Noorddijk en Lageland, de toren van
Garmerwolde, avondnevel boven de sloot. En wat hoort hij? De tjiftjaf en de
merel, de vink en de mus, en een trekker in de verte. Mis je dan de drukte
van Piazza del Populo of het stinkende verkeer op Westend Avenue? Dacht
het niet.
Hoe voelt het om te ruilen? Er is maar één manier om daar achter te
komen: ga naar holidaylink.com en kijk op de bezoekerspagina’s. Nieuws
gierig geworden? Ga ruilen. Niks huilen.

ting is dat begin juli de eieren uit
komen. Nog een maand later zullen
de jongen uitvliegen en is de kast
weer leeg.
De url is www.jorre.nl (naam=vogel;
wachtwoord=vogel; keuze 1 of 2,
afhankelijk van uw browser).
Maar, niet allemaal tegelijk gaan
kijken, want dan ligt de site plat.
Veel plezier!

Fredje Bouma
Cees en Cynthia Leurs
(foto: Cees Leurs)

Desiree Luiken

Cees en Cynthia Leurs wonen sinds
oktober 2011 aan de W.F. Hilde
brandstraat 57 in Garmerwolde. Het
bevalt hun erg goed om in een klein
dorp in de natuur te wonen met uit
zicht op grazende koeien en scha
pen. Ze hebben geen auto, maar
ze ondervinden hier geen hinder
van omdat de stad goed te fietsen
is en er ook regelmatig bussen
rijden naar de stad. Cees heeft

klassiek piano gestudeerd aan het
conservatorium en werkt nu als
pianoleraar op de muziekschool in
Groningen. Daarnaast is hij dirigent
van het Peizer Kamerkoor. Cynthia
werkt sinds kort als postbezorger,
maar heeft in het verleden heel ver
schillende banen gehad. Zo had ze

in hun voormalige huis een bed and
breakfast en is ze 16 jaar lang
mede-eigenaar geweest van een ijs
salon. Cynthia noemt zich zelf een
fanatisch handwerker en is lid van
de Stitch ‘n Bitch Groep, een groep
vrouwen die samenkomen om te
handwerken. Cees heeft, naast zijn
liefde voor de muziek, fotografie als
hobby en is al lid geworden van de
fotoclub in Garmerwolde. Het stel
houdt er van samen lange wandelin
gen te m
 aken, films te kijken, te
lezen en te mediteren.
Cynthia en Cees willen binnenkort
een groepje starten in Garmerwol
de om samen met anderen te delen
en te mediteren om zo op een fijne
manier jezelf en elkaar bewust te
ontmoeten en ieders groei te
ervaren. Mocht je belangstelling
hebben of meer informatie willen:
050 313 4043.
Margriet de Haan
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Thesinge:
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Margriet de Haan 050 571 9225
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t.n.v. Garmer en Thesinger Express
Abonnementen
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Opmaak Aly Pepping Thesinge
Druk NetzoDruk Groningen
Kopij inleveren uiterlijk
dinsdag 19 juni vóór 18.00 uur via:
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Alle kinderen van CBS De Til zijn erg blij met het mooie nieuwe schoolplein!
(foto: Myla Uitham)

Foto van de maand
Agenda
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.
Vrijdag 1 juni
Garmerwolde, Dorpshuis de Leeuw
vanaf 17.00 uur: Dorpsborrel.
Gefrituurde snacks verkrijgbaar.
Maandag 4 t/m donderdag 7 juni
Ten Boer; Wandelvierdaagse.
Vrijdag 8 juni
• Thesinge; Fietstocht van 30
kilometer over het Groninger
Land. Vertrek is mogelijk tussen
18:00 en 20:00 uur vanaf Café
Molenzicht. De kosten bedragen
€ 3,00 per persoon. Bij slecht
weer zal de fietstocht een week
later, op 15 juni worden verreden.
• Garmerwolde; tussen 18.00 en
20.00 uur: Ophalen oud papier.
Woensdag 13 juni
Garmerwolde, Dorpshuis de
Leeuw van 19.00 tot 22.00 uur:
Workshop taartversieren.
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Vrijdag 15 juni
Thesinge; Herkansing fietstocht
(zie 8 juni).
Zaterdag 16 juni
• Garmerwolde; Fiets-, auto- en
wandeltocht akkerranden – zie
artikel.
• Thesinge, Kloosterkerk; 14.00 en
16.00 uur: Lustrumconcert
TheSingers – zie artikel.
Woensdag 27 juni
Garmerwolde; 19.00 uur: Jeu de
boules Vrouwen van Nu.
Donderdag 28 juni
Dagtocht ANBO naar o.a.
lavendelboerderij Ruitenborgh in
Nieuwediep en een rondvaart over
het Oldambtmeer. Info: Hillie
Ramaker, tel. 050 541 5335.
Zaterdag 30 juni
Roefeldag.
Zaterdag 7 juli
Thesinge; Dik doun in t loug:
Barbecue in en met het dorp van
17.30 tot 22.00 uur en dan
uitbuiken tot in de late uurtjes in
D’Olle Schoul.

‘De Soos’
De klaverjasavond in mei heeft de
volgende uitslag opgeleverd:
Kees Wierenga
5313
Bert Buringa
5129
Detta van der Molen
5009
Jannes Ramaker …
4981
De volgende keer is op dinsdag
12 juni, aanvang 20.00 uur.

Christelijke
Gereformeerde Kerk
Thesinge
Zondag 3 juni
9.30 uur Ds. L.C. Buijs (HA)
14.30 uur Ds. L.C. Buijs (NB)
Zondag 10 juni
11.00 uur Prof. H.G.L. Peels
17.00 uur Ds. H.K. Sok
Zondag 17 juni
9.30 uur Ds. J. Huisman
16.30 uur Ds. C.C. den Hertog
Zondag 24 juni
9.30 uur St. J. de Bruin
14.30 uur St. J. de Bruin
Zondag 1 juli
9.30 uur Dienst des Woords
17.00 uur Ds. D.J. Steensma

Protestantse gemeente
Garmerwolde/Thesinge
zondag 3 juni
jeugddienst; thema: ‘Heb elkaar
lief’
om 09.30 uur in Thesinge
voorganger is ds. mw. Spijker uit
Garrelsweer
aansluitend koffiedrinken in
Trefpunt
zondag 10 juni
doop Levi Marko Bol
om 9.30 uur in Thesinge
voorganger is ds. mw. Rooseboom
uit Drachten
aansluitend koffiedrinken in
Trefpunt
zondag 17 juni
om 11.00 uur in Garmerwolde
voorganger is ds. van der Mark uit
Uithuizen
zondag 24 juni
viering Avondmaal
om 09.30 uur in Thesinge
voorganger is ds. Pieterman uit
Niekerk
zondag 1 juli
laatste kindernevendienst van het
seizoen
afscheid kinderen groep 8
om 09.30 uur in Thesinge
voorganger is ds. van Vliet uit
Veendam

