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Willie Wortel woont in Thesinge
Edward Oudman is een echte Willie Wortel. 
Tenminste, dat is hij op zijn eigen terrein, 
de landbouwmechanisatie. Net als bij  Willie 
 Wortel gaat er bij Edward regelmatig een 
lampje branden en krijgt hij een nieuw idee. 
Bijvoorbeeld een ingenieuze mestrijder die hij 
samen met zijn medewerkers ontwikkelde.

Landbouwmechanisatie Oudman
Als je de kantine van het landbouwmechanisatie-
bedrijf binnengaat zie je een twee-euromunt op 
de drempel liggen. Dat muntstuk is in de drempel 
gefreesd en het tekent de sfeer van het bedrijf. 
‘De mensen die hier binnen komen, bukken om 
de munt te pakken en zeggen dat het geld hier 
voor het oprapen ligt, maar de munt zit muurvast. 
We hebben er al zoveel plezier om gehad.’ 
Sinds 1983 is Edward werkzaam bij het bedrijf 
dat door zijn opa is gestart. Het bedrijf is bekend 
in het noorden van het land. Edward werkt er nog 
steeds met veel plezier. ‘We zijn een hecht team. 
De medewerkers zijn allemaal heel betrokken en 
trouw. Zonder hen zou het niet  kunnen. We doen 
het met elkaar.’ Overwerken gebeurt regelmatig, 
maar dat is geen probleem voor de mede-
werkers. Toch is Edward niet altijd meer op het 
bedrijf te vinden. ‘Als je ouder wordt, word je je 
ook meer bewust dat alles eindig is.’ Dus als 
dochter Kim even op zaterdag naar een auto wil 
kijken met papa dan kan dat, maar wel na 13.00 
uur. Op zaterdagochtend maakt zoon Steffan het 
bedrijf schoon. De moeder van Edward helpt een 
beetje mee, maar komt voornamelijk voor de 
gezelligheid. Stoffer Havenga is er dan ook voor 
de IT. Als ik Edward op een zaterdagochtend 
inter view komt er ook nog een klant binnen.
Sinds een paar jaar werkt Renee, de vrouw van 
Edward, ook in het bedrijf. Omdat hijzelf naar 
eigen zeggen niet zakelijk is regelt Renee de 
rompslomp die het leiden van een bedrijf met 
zich meebrengt, de dingen waar hijzelf een 
 hekel aan heeft. Het liefste is Edward naast de 
gewone werkzaamheden bezig met innovatie, 
het ontwikkelen van nieuwe dingen en dat in een 
prettige werksfeer.

De nieuwste uitvinding
Iets bedenken wat nog niet bestaat, dat is zijn 
passie. Hij is iemand van de grote lijnen. Het 
begint vaak met een idee, een beeld in zijn 

Bij Edward gaat regelmatig een lampje branden (foto: Myla Uitham)

hoofd. Een van zijn medewerkers kan zo’n idee 
goed vertalen en anderen voeren het uit in de 
praktijk. Zo werken ze samen aan iets nieuws. 
In wezen is Edward heel creatief. ‘Het is een 
kunst om iets te bedenken waar zelfs nog hele-
maal geen vraag naar is. Als we hier op het 
 bedrijf iets aan het ontwikkelen zijn dan vragen 
mensen vaak waar we nou weer mee bezig zijn? 
Soms vragen ze zich af wat ze er mee moeten. 
Op dit bedrijf willen we ontwikkelen en niet kopi-
eren.’
Een mooi voorbeeld is het volgende. Vrijwel alle 
mest gaat in Thesinge, Garmerwolde en om-
streken door een machine van Oudman. Omdat 
de regels voor het bemesten steeds werden 
aangescherpt, hebben ze op het bedrijf een 
sleepslangbemester ontwikkeld. Die machine 
bestaat uit veel verschillende en innovatieve 
onder delen. Zo zijn er in de loop der tijd bijvoor-
beeld oplossingen bedacht om op een andere 
manier mest te verpompen en bedachten ze een 
zwenkslang zodat de mestrijder niet steeds 

hoeft te stoppen. Ze ontwikkelden een nieuwe 
manier om de slang schoon te maken en een 
manier om de slang snel op en af te rollen. Op 
al die onderdelen hebben ze patent aange-
vraagd en gekregen. De eerste machine hebben 
ze zelf gebouwd, maar omdat ze geen land-
bouwmachinefabriek willen worden, moet een 
ander het gaan uitvoeren. Een fabrikant had in-
teresse en vroeg om de tekeningen. Edward zei 
dat hij de machine maar moest komen nameten: 
‘Want tekeningen, tja die hebben we niet.’ Dat 
gebeurde en de machine is in productie geno-
men.

Contacten wereldwijd
In Nederland is veel belangstelling voor de 
 machine. Edward laat een artikel zien in het tijd-
schrift Trekker. Ook buiten Nederland is belang-
stelling. Veel reacties uit het buitenland krijgt hij 
door een filmpje op internet. Edward vertelt 
smakelijk over die buitenlandse contacten. Als 
Edward Engels moet spreken dan gaat hij, als 
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Renee het hoort, gauw ergens anders verder, 
want zijn uitspraak en zinsopbouw zijn niet 
opper best.
Deze zomer stond er een nummer op zijn tele-
foon dat begon met 0044. ‘Ik dacht wat is dat 
voor een land? Er belde een Engelsman en ja 
toen moest ik omschakelen van het Gronings 
naar het Engels.’ Maar ondanks de taal kwam 
het goed en nu rijdt de machine in de buurt van 
Nottingham. ‘Deze week hebben we onderdelen 
aan Zweden verkocht. Dat is helemaal wat om 
met iemand te praten die Engels op zijn Zweeds 
praat. Maar we kwamen eruit en anders ook wel 
per e-mail met behulp van Google vertalen.’ 
Ook in Polen en Portugal wordt met de nieuwe 
uitvindingen gewerkt. De eerste keer dat hij zelf 
naar Duitsland ging om uit te leggen hoe zijn 
vindingen werken, wist hij dat mest in het Duits 
Gülle is. Op een bedrijf daar ging het om 
 Schweinegülle, varkensmest dus. Daarna werd 

hij nog meegenomen naar een bedrijf met Rin-
derengülle, tenminste zoiets verstond Edward 
en hij meende dat het om rendiermest ging. Hij 
dacht: ‘Ik zeg niks. Rendiermest dat kan nooit 
veel mest zijn. Maar ik deed net of het om de 
gewoonste zaak van de wereld ging.’ Het kwam 
goed want het bleek uiteindelijk om mest van 
runderen te gaan. Vanuit Duitsland is meer 
belang stelling. Duitse loonwerkers rijden zelfs 
op hun trekkers, bijvoorbeeld vanuit Bremen, 
naar Thesinge om bepaalde toepassingen  direct 
op de machines te laten inbouwen.

Doorgaan op dezelfde manier
‘Zoals we het nu doen blijven we het doen. We 
ontwikkelen een idee en maken het op eigen 
kosten. Als het klaar is verkopen we het en moet 
iemand anders het maar in productie nemen. 
We blijven veel uitbesteden. Als we de ideeën 
die we op eigen kosten ontwikkelen niet verko-

pen dan zijn we een illusie armer en een erva-
ring rijker’, zo ziet Edward de toekomst van de 
zaak. 
Als we het bedrijf uitlopen en Edward oversteekt 
naar zijn huis zegt hij: ‘Dit stukje heb ik al wel 
honderdduizend keer gelopen en zo zal het ook 
doorgaan bij Oudman.’ Hij hoeft geen grote uit-
breidingen, de sfeer op het bedrijf is prima en hij 
vindt het prettig dat Renee de zakelijke romp-
slomp regelt. Wie weet wat de Willie Wortel van 
Thesinge in de toekomst nog meer uitvindt.

Op www.trekkerweb.nl is een filmpje over de 
sleepslangbemester te zien. Typ daar de zoek-
opdracht in: ‘primeur: sleepslang systeem’. 
 Onder de foto’s is ook nog een filmpje met de 
sleepslangbemester in actie te zien.

Irene Plaatsman

De dag van ons leven!
Op maandag 15 oktober was het precies 50 
jaar geleden dat Egbert Post en  Bouwina 
Doornbos uit Garmerwolde elkaar in Sloch
teren het jawoord gaven. Een maandag, geen 
dag om uitgebreid feest te vieren. Zaterdag 
gaan ze uit eten met buren, familie en vrien
den bij het Geweidehof (stamppot buffet) en 
de week erop trekken ze met de kinderen en 
kleinkinderen naar twee geschakelde huis
jes in Bad Bentheim. Maandag wordt een 
rustige dag... 

Het begint al goed! Om een uur of een ’s nachts 
zetten de kinderen stiekem een ereboog neer en 
plaatsen een tuinameublement. De boog wordt 
’s morgens om half vijf door Bouwina ontdekt. 
Om half acht staan de buurvrouwen (van Pia t/m 
Jantje) al voor de deur te zingen en bieden een 
uitgebreid ontbijt aan.

Om half elf verschijnt uw verslaggeefster, met 
tevens een streekmandje namens de ANBO; 
een poosje later meldt ook Cees Leurs zich voor 
een foto in de G&T. Terwijl we nog gezellig zitten 
te praten, wordt er aangebeld: een mevrouw 
met een massagestoel staat voor de deur. Het is 
de bedoeling dat Egbert en Bouwina om beurten 
worden getrakteerd op een uitgebreide stoel-
massage. 
Zoals afgesproken komen ‘s middags om twee 
uur de kinderen en kleinkinderen: Klaas en 
 Tineke met Gilian en Robin en Ria en Mike met 
Dewi en Dienko. Tot hun verrassing staan rond 
half vier de Trekpadbloazers voor de deur en 
brengen een prachtige serenade. Egbert: ‘Ik heb 
het stuk – zonder dat ik het in de gaten had – nog 
mee geoefend! Voor het geval dat we nog eens 
ergens zouden worden uitgenodigd om te 
 komen spelen...’ Uiteraard komen de muzikan-
ten nog even binnen voor een borreltje; met hulp 
van de kinderen worden de nodige stoelen te 
voorschijn gehaald.
Als het gezellig is gaat de tijd snel; voor ze er erg 
in hebben, loopt het al tegen zessen. ‘Wat moe-
ten we eigenlijk eten vandaag? Zullen we iets 
ophalen?’ Maar ook daar hebben Ria en Tineke 
voor gezorgd en halen enkele goed gevulde 
schalen uit de kofferbak van hun auto’s. En 
 nadat ze er met elkaar van hebben gesmikkeld, 
ruimen ze de boel nog even samen op en laten 
hun ouders in een opgeruimd huis achter. En 
krijgen Egbert en Bouwina de kans om alles nog 
eens rustig op hen in te laten werken.

Het echtpaar Post 
werd ook letterlijk in 
het  zonnetje gezet 
(foto: Cees Leurs)

Ons 50-jarig huwelijksfeest was een groot 
succes. We willen allen die daaraan 
hebben meegewerkt hartelijk bedanken.

Egbert en Bouwina Post

Het begin
Egbert is geboren in Zeerijp als jongste van drie 
zoons (een broer woont in Amerika). Bouwina 
kwam in Overschild als tweede ter wereld en 
groeide op in een gezin met drie meiden. ‘Toen 
we trouwden, was er woningnood; er waren 
geen woningen in die tijd. We waren dan ook blij 
dat we bij de oude Joh Stad aan de Dorpsweg 
nummer 33 in konden trekken. In ruil voor zorg 
betaalden we niet te veel huur. In deze periode 
werd ook onze zoon Klaas geboren. Na vijf jaar 
kwamen de woningen aan de W.F. Hildebrand-
straat gereed en konden we daar intrekken. Joh 
Stad was al ziek; we hebben de verhuizing nog 
even uitgesteld. Hij is in januari overleden en wij 
zijn in februari hier gekomen; hij was 89 jaar. We 
wonen dus al 45 jaar in de W.F. Hildebrand-
straat; hier is ook onze dochter Ria geboren.’
Egbert verdiende de kost als administratief 
mede werker op de rechtbank. Bouwina stopte 
door haar huwelijk met haar werk bij haar vader 
en oom in de slagerij en werd – zoals toen ge-
bruikelijk – huisvrouw en zorgde voor de kinde-
ren. En de eerste vijf jaar dus ook voor de oude 
Joh Stad.

Hillie Ramaker-Tepper
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In november was er weer van alles te beleven 
en te doen in Dorpshuis de Leeuw. Een grie
zelparty, een workshop vilten, het naaicafé, 
klussen in de tuin, en natuurlijk de Dorps
borrel. En dan hebben we het nog niet eens 
over het bezoek van Sinterklaas. Hoogtepunt 
in december wordt het jaarlijkse kerstdiner. 

Halloween
Zaterdag 27 oktober liepen er vreemde figuren 
rond tijdens de Halloweenparty. Een griezelfeest 
met pompoenen uithollen, een kleurplaat maken 
en een spinnenweb weven. Met dansen in de 
disco. Met rare hapjes en drankjes, zoals bloed-
rode limonade en griezelige snoepjes: vingers 
met de nagels er nog aan! En toch was het was 
supergezellig.

Creatief
Creatief talent is er volop in en om ons dorp. Op 
een donderdagavond in november maakten vijf-
tien vrouwen onder de bezielende leiding van 
Lisa Sportel, docente aan Minerva, kleurige vilt-
creaties. Voor herhaling vatbaar, dus in januari 
komt er een vervolgavond. En bij voldoende 
belangstelling ook een schildercursus. 
Ook in november was het naaicafé weer ge-
opend. Waarom je naar een naaicafé gaat? ‘Er-
varingen uitwisselen, elkaar helpen en natuurlijk 
de gezelligheid. En het inspireert je om weer 
achter de naaimachine te gaan’, zeggen de 
deelnemers. 

Dorpshuis de Leeuw

Kerstdiner
Een vijfgangendiner, bereid door de topkoks van 
het Dorpshuis, die dit jaar kiezen voor de Franse 
keuken. Zondag 23 december vanaf 17.00 uur 
kun je hiervan genieten. In alle rust, want de 

kinderen eten en kijken film in het kindercafé. 
Volwassenen betalen € 15,00 en kinderen tot en 
met twaalf jaar € 5,00. 

Anne Benneker

Tijdens de cursus worden kleurige viltcreaties gemaakt (foto: Aafke Kooi)

Op zaterdag 27 oktober had men in het Garmer 
dorpshuis een doemiddag met Halloween als 
thema. De kinderen liepen er mooi verkleed bij 
als Dracula, kalebas, pompoentje, heks, enz. 
Maar daar hoort natuurlijk wel een mooi pas-
send geschminkt hoofd bij! Terwijl de een dit 
deed, was de ander onder begeleiding een ka-
lebas aan het uithollen om er een spookgezicht 
van te maken. Met een waxinelicht leek dat 
prachtig. De discomuziek op de achtergrond 
werkte opzwepend en bij sommige liedjes was 
men dan ook massaal op de vloer te vinden, 
zoals aan het eind van de middag. 
De circa 19 kinderen en hun begeleid(st)ers 
hebben een griezelige, maar genotvolle middag 
gehad.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Gegriezel in 
De Leeuw

Vreemde figuren tijdens Halloween (foto: Sieb-Klaas Iwema)
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Op zondag 2 december wordt voor de een
entwintigste keer de Toy Run verreden door 
motorrijders die voor het goede doel een 
rit maken naar de beide ziekenhuizen in de 
stad. Vorig jaar trok de stoet door Thesinge. 
In de G&T van december vorig jaar stond 
een foto van alle motoren in een lange rij op 
de Schutterlaan. Die rit door Thesinge was 
ter ere van het echtpaar Roël en Anneke 
Bakker die de organisatie toen tien jaar 
aanstuurden. 

Roël is voorzitter van de stichting Actie Stoom-
boot die de Toy Run organiseert, met als doel 
om voor kinderen die in het ziekenhuis liggen 
een leuke dag te verzorgen. Een bezoek van 
Sinterklaas en Pieten, met cadeaus voor de kin-
deren en de afdeling waar zij verpleegd worden, 
is een traditie geworden. Met ronkende motoren 
en versierd met vlaggen trekt de stoet door de 
stad. Het is een feest waar Roël en Anneke uit 
de Singel in Thesinge zeker vier maanden per 
jaar heel druk mee zijn.

Voorbereidend werk
In september worden tweehonderd collecteblik-
ken uitgezet op allerlei locaties in de stad en 
omgeving. In onze dorpen staan ze bij de Agris-
hop, bij bakker Henk Post in Ten Boer, café de 
Buren in Ten Boer en bij Jeroens bloemenshop 
aan de Rijksweg. Met het geld dat ingezameld 
wordt en het geld van donaties worden cadeaus 
gekocht die door de pedagogisch medewerkers 
van de afdeling op een verlanglijst zijn gezet. 
Een sponsor maakt posters en visitekaartjes die 
ook her en der worden verspreid. De Stichting 
Goud Goed zamelt het hele jaar door knuffels in 
die gereinigd worden en door hen ingepakt om 
aan kinderen te geven in het ziekenhuis. Vrijwil-
ligers pakken bij motorclub Haren alle gekochte 
cadeautjes mooi in. Hulptroepen uit Thesinge 
zijn de dag tevoren druk met het smeren van 
broodjes voor zo’n tachtig lunchpakketten voor 
alle medewerkers aan de organisatie van de 
Run zoals politie, verkeersregelaars, Sint en 
Pieten. Vergunningen zijn aangevraagd bij de 
gemeente en de politie.

Toy Run Groningen

Toertocht en Toy Run
De politie is enthousiast over deze actie want zij 
heeft drie jaar geleden de Toy Run voorgedra-
gen voor de wisselbokaal ‘Toeren en veiligheid’. 
Die bokaal staat te pronken bij het bedrijf Twin-
Parts in Noorderhogebrug waar de motorrijders 
verzamelen voor de toertocht die vooraf gaat 
aan de Toy Run. Het weer bepaalt het aantal 
motoren dat deelneemt; bij redelijk weer kunnen 
er dat wel zevenhonderd zijn! Na de toertocht is 
er voor alle rijders een snertmaaltijd die door het 
bedrijf Twin-Parts wordt verzorgd. Daarna rijdt 
men naar Kardinge waar Sint en Pieten gebruik 
kunnen maken van beschikbaar gestelde kleed-
kamers van dit sportcomplex. Onder politie-es-
corte en met hulp van zo’n 45 verkeersregelaars 
wordt koers gezet naar de Vismarkt. Er rijdt een 
Amerikaanse truck met oplegger mee en een 
bus met ruim veertig Pieten. Om 13.00 uur start 
de actie op de Vismarkt met muziek vanaf de 
podiumtrailer die er door de truck is geplaatst. 
Het is leuk dat de actie op koopzondag plaats 
vindt. Er komt steeds meer publiek naar de Vis-
markt waar ook door Pieten pepernoten en knuf-
fels worden uitgedeeld. Dan gaat de Run naar 
het UMCG waar achter alle ramen patiënten 
staan te zwaaien naar de motorrijders.

Alles voor het zieke kind
‘Het is voorgekomen dat motoren met de lift naar 
de kinderafdeling gingen omdat de kinderen niet 
naar beneden naar de centrale hal konden ko-
men. Daar werden dan foto’s gemaakt van stra-
lende kinderen op een stoere motor! En het is 
voorgekomen dat een jongetje mee mocht rijden 
in een zijspan. Een geweldige ervaring voor dat 
kind!’ Roël en Anneke kunnen uren vertellen 
over hun ervaringen. ‘Er wordt verantwoord 
speelgoed gekocht. Zoals dikke kleurstiften voor 
de brandwondenafdeling en bellenblaas voor de 
longafdeling. Veel cadeaus kunnen met fikse 
korting gekocht worden en afhankelijk van het 
budget worden de wensen van een afdeling in-
gewilligd. We maken absoluut geen reclame 
voor bedrijven die ons meehelpen, we willen niet 
in dienst van de commercie werken. Van het 
UMCG rijden we naar het Martiniziekenhuis 

waar ook oud-patiëntjes worden uitgenodigd. 
Dit om hen na herstel het feest nog eens te laten 
beleven. De Pieten hebben een duidelijke taak. 
Zij gaan alleen naar een bepaald kind toe en 
geven in alle rust zoveel mogelijk aandacht.’

Thesinge
Anneke is ook Piet bij de officiële intocht van 
Sinterklaas in de stad. Die ervaring komt haar 
goed van pas bij alles wat nodig is voor de Toy 
Run. In het dagelijks leven is zij tester van bak-
mixen voor het bakkersbedrijf. Van oorsprong is 
zij banketbakker en werkte ze echt met haar 
handen. Nu zit ze veel meer achter het bureau. 
Om toch het oude vak nog eens uit te oefenen 
is ze vrijwilliger in museum ‘De Wachter’ en 
showt daar allerlei bakproducten en methodes. 
Roël is vrachtwagenchauffeur en rijdt met ge-
vaarlijke stoffen voor de industriële reiniging. 
Vanuit Stadskanaal gaat hij naar bedrijven door 
het hele land en ook in Duitsland. Dit werk doet 
hij sinds veertien jaar en daarvoor werkte hij veel 
in het buitenland op olieraffinaderijen. Het stel is 
24 jaar samen en in 2001 getrouwd met een 
feest in huiskamercafé t Jopje. De hobby van 
Roël is natuurlijk motorbouw. Zijn Harley ligt nu 
helemaal uit elkaar en wordt weer met liefde in 
elkaar gesleuteld. Anneke rijdt op een Triumph 
Bonneville maar niet op de dag van de Toy Run. 
Dan zijn ze beiden veel te druk met de organisa-
tie. Na afloop is er nog een grote klus te doen. 
Er gaan driehonderd handgeschreven kaarten 
op de bus om alle helpers aan dit evenement te 
bedanken.

Truus Top

Het vertrek van de lange stoet motoren (foto: Harry Boonstra)

Roël en vrolijke piet (foto: Harry Boonstra)
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Op 28 oktober voltrok zich voor de tiende 
maal het onvolprezen rijdende minimuziek
festival ‘Meziek mit bus’. De deelnemers (dit 
jaar ruim 200) worden tussen de locaties 
vervoerd door vier antieke bussen van het 
Nationaal Busmuseum Hoogezand en kun
nen telkens naar een andere band kijken 
en luisteren. De deelnemende dorpen zijn 
Ruischer brug, Thesinge en Zuidwolde. In 
een persoonlijk verslag van uw reporter kunt 
u de sfeer een beetje proeven.

Het vertrek vanuit Thesinge begon direct hila-
risch. De sfeer van een schoolreisje, gecombi-
neerd met de constatering van de aanwezigen 
dat het over een jaar of tien meer een bejaarden-
bustocht zal zijn. Dit laatste viel in de praktijk 
mee: op de drie locaties waren dertigers en 
veertigers ook goed vertegenwoordigd, maar 
echte jeugd… nee. Natuurlijk is de keuze van de 
organisatoren ook een beetje gestoeld op nos-
talgie, sixties- en seventies-muziek als blues, 
cajun en soul. En dat lokt de generatie die toen 
jong was, dat is hún meziek.

In de bus
Maar eerst terug naar de bus: de oude garde 
voelde zich dus al bij voorbaat weer jong en 
kraaide het uit. Wij zaten in de DAM 154, een 
bloedmooie rode DAF en het oudste model van 
de vier. Maar al snel bleek dat de combinatie van 
verkeersdrempels en de ongerechtigheden op 
de Lageweg enerzijds, en de oude bus (de 
 vering) en diens chauffeur (niet zo bedacht op 
die vering) anderzijds, ons af en toe wel heel erg 
lanceerde. En een van onze reisgenotes vond 
het feit dat er overal sloten langs de weg waren 
heel eng, en dan vooral de aanblik daarop vanuit 
de hoge bus.

Tiende keer ‘Meziek mit bus’

Left Hand Freddy
Aangekomen bij Moeke Vaatstra in Zuidwolde, 
weer met vaste grond onder de voeten, genoten 
we allemaal van de steengoeie band van Left 
Hand Freddy. De bandleider is een echte show-
man, hij stond op een eigen podiumpje maar 
bewoog zich ook, draadloos verbonden, met 
gitaar en al door het hele pand en speelde op 
wonderbaarlijke wijze riedels op alleen de hals 
van zijn gitaar (let op: dat is dus met zijn rechter 
hand!). Met meest eigen nummers, originele, 
eigenzinnige en toch klassieke blues, wist de 
band een (sorry) onnederlandse sound neer te 
zetten. Met een ex-drummer van Cuby’s 
 Blizzards en een bassist die met Georgie Fame 
heeft gewerkt is dat ook niet verwonderlijk. Met 
nog een vierde jonge slaggitarist zetten ze een 
prachtige stevige sound neer.
Het publiek begon direct aan het bier en som-
migen aan de gehaktballen.

Naar Ruischerbrug
De reis ging verder. Nu belandden we in een 
model uit de zeventiger jaren, zo’n bekende gele 
Gado-bus, en hier was de combinatie chauffeur 
- vering een heel wat comfortabelere.
In het dorpshuis van Ruischerbrug waren ze ver-
geten te vegen – er lagen nogal wat herfstblade-
ren – maar ook hier waren de gehaktballen goed. 
De band Rootbag bekoorde mij wat minder. Ca-
jun en – volgens het programmaboekje – ‘ob-
scuur werk’ uit het zuiden van de States werden 
naar mijn smaak wat rommelig en ongeïnspireerd 
vertolkt. Maar bier, ballen en het Meziek-mit-
busgevoel maakten alles goed. Als de muziek 
minder boeit ga je het programmaboekje spellen 
en daarin viel op dat de samenstellers meenden 
dat zowel Aretha Franklin als Stevie Wonder al 87 
jaar waren. Onderzoek op mijn slimme mobieltje 
leerde dat Aretha nu 70 is en Stevie 62.

Het slotakkoord
De terugreis naar Thesinge was enigszins in 
biernevelen gehuld: we hadden nu een wit- 
blauwe bus, maar de grollen onderweg zijn me 
ontschoten.
Om het tweede lustrum extra luister bij te zetten 
kwamen alle deelnemers voor het laatste con-
cert naar het Trefpunt in Thesinge. Goed ge-
timed stonden alle bussen in de Kerkstraat tege-
lijk hun lading te lossen.
In het Trefpunt was de catering wederom uitste-
kend en de Soul Snatchers maakten hun op-
wachting. Een geoliede machine met swingende 
soul, er werd gedanst en iedereen keek blij: een 
waardig slotakkoord voor wederom een zeer ge-
slaagde Meziek mit bus. Na afloop werden de 
mensen uit de andere twee dorpen weer keurig 
met de bus teruggebracht.
Als u meer te weten wilt komen over de bands en 
de organisatie: kijk dan eens op www.meziekmit-
bus.nl.
Tot slot: bedankt organisatie, sponsors en bus-
museum. We hopen allemaal op nog vele bus-
reizen mit meziek. 

Jan Ceulen

De groep wacht in Zuidwolde op de DAM-bus. (foto: Andries van der Meulen)

Alle organisatoren van ‘Meziek mit bus’. 
(foto: Andries van der Meulen)
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Eind oktober kregen we bericht dat 
ons oud- redactielid Jan Noordhof 
was overleden. Ondanks het feit 
dat sommigen van ons al langere 
tijd wisten dat Jan een ernstige 
ziekte onder de leden had, kwam 
dat bericht toch nog vrij onver-
wachts. 
Wij als redactie kijken met plezier 
terug op de tijd dat Jan als fotograaf 
in de redactie van de Garmer & 
Thesinger Express zat. Jan was 
een bescheiden man. Zijn naam 

Wij willen hierbij graag iedereen 
bedanken voor alle belangstel-
ling en aandacht tijdens de 
ziekte en na het overlijden van 
onze Jan.
Het heeft ons verrast en goed 
gedaan dat er zoveel mensen 
met ons meeleefden.
Nogmaals onze dank!

Antje Noordhof
Heiko

Heidi, Appie, Willeke en Emiel

In memoriam: Jan Noordhof
hoefde niet onder de vele foto’s die 
hij voor de G&T maakte, evenmin 
hoefde zijn naam in de colofon. 
Maar Jan was wel altijd bereid om 
nog even een foto te maken. Jan 
introduceerde eind jaren zeventig 
ook de Polaroidcamera bij de krant. 
Dit was een camera die ter plekke 
een fotoafdruk kon  maken. Op die 
manier kon worden voorkomen dat 
de fotograaf slechts voor één foto 
een heel rolletje moest ontwikke-
len. Dat spaarde kosten, tekenend 

‘Wel gain geluk het, mout staark wezen en wel nait staark is ... mout 
haard lopen kennen’. Vrijdagavond 2 november jl. stond de Gronings-
talige theatergroep ‘Waark’ met Haardloper Huzengoa op het program-
ma van Stichting Felicitas. Een volle zaal in het Trefpunt in Thesinge 
genoot van een geweldige voorstelling. 
Op de foto Eric Bulthuis als de Haardloper zelf. 
(foto: Andries van der Meulen)

Haardloper Huzengoa

voor Jan. En verder gaf dat veel 
tijdwinst: er konden, tot vlak voor 
het ter perse gaan, nog foto’s voor 
de krant gemaakt worden.
En ook niet te vergeten: Jan Noord-
hof was een van de Garmerwolders 
die in 1975 de start van onze G&T 
mogelijk maakte. En ook de eerste 
jaren na de herstart in 1978 deed 
Jan weer vol enthousiasme mee.
Wij wensen de familie de komende 
tijd veel sterkte toe.

De redactie

Jakob van der Woude levert regelmatig een bijdrage met ‘Het Bankje’. 
Ditmaal zit Jakob op een ander bankje. Weet iemand waar dit bankje 
staat? Oplossingen kunnen in Jakobs brieven bus of naar jannahofstede
@home.nl. 
De prijswinnaar mag samen met Jakob en mij een bezoekje brengen aan 
hetzelfde bankje.

Janna Hofstede

Het andere bankje

Een bankje. Maar welk? (foto: Janna Hofstede)
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Nieuwe bewoners
Ze hadden geen plannen om te verhuizen, 
Ide en Annelies Kiewiet, die sinds begin juli 
aan de W.F. Hildebrandstraat 13 in Garmer
wolde wonen.

Maar haar kleinkind wilde schaapjes zien en op 
zoek naar die schaapjes kwam Annelies met 
haar kleinkind begin dit jaar van Lewenborg via 
de Stadsweg in Garmerwolde terecht, waar ze 
tegen de net gebouwde nieuwe woningen aan 
de Hildebrandstraat aanliep. Ze keek door het 
raam van nummer 13, zag een sterk op een kie-
vit gelijkende vlek gestuct op de kamermuur, en 
ze zag dat het een woning was met een bad-
kamer en een slaapkamer op de begane grond.
Ze was niet op zoek maar had nu toch een 
 woning gevonden die voor haar en haar man 
zeer geschikt leek te zijn. Ze haalde Ide op om 

samen te gaan kijken en ook hij was enthou siast. 
Toen ook duidelijk werd dat Annelies haar baan 
zou behouden en ze hun woning in Lewenborg, 
waar ze twintig jaar met veel plezier hadden 
 gewoond, aan hun dochter konden verkopen, 
hebben ze de woning aan de Hilde brand straat 
gekocht. Alles was binnen een paar weken gere-
geld en sinds begin juli wonen ze er met veel 
plezier. 
Annelies en Ide Kiewiet hebben elkaar ontmoet 
in Stadkanaal waar zij beiden woonden, tijdens 
de Avro’s Toppop Discoshow, en zijn inmiddels 
ruim 35 jaar getrouwd. Ze hebben drie volwas-
sen kinderen en vier kleinkinderen.
Ze hebben boven een kamer voor de klein-
kinderen gereserveerd en een andere slaap-
kamer voor Ide’s modelspoorbaan die nog in 
elkaar gezet moet worden. Dat is een van de 
klussen die hem nog te wachten staan.
Ide was voorheen gasfitter / technisch-adminis-
tratief medewerker en houdt zich nu bezig met 
het huis en de tuin, waarin beetje bij beetje nog 
van alles moet gebeuren. Annelies werkt als 
huishoudelijk medewerkster vier dagen in de 
week bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden in 
het centrum van Groningen. Ze gaat bij voorkeur 
op de fiets naar haar werk en omdat de afstand 
wat groter is geworden heeft ze een elektrische 
fiets aangeschaft.

Ze konden voorheen vanuit hun huis in Lewen-
borg Garmerwolde zien liggen, en nu is dan de 
overstap gemaakt. Ze voelen zich al goed thuis 
in het dorp. Het contact met de buurt is als van-
zelfsprekend tot stand gekomen, mede omdat 
ze in de zomer zijn verhuisd en dus veel buiten 
bezig waren. Zo konden ze al gemakkelijk ken-
nis maken met een aantal buurtgenoten. 
Begin dit jaar waren er nog geen plannen voor 
een verhuizing maar het is er een paar maanden 
later wel van gekomen en daar hebben ze zeker 
geen spijt van.

Simone Tjakkes 

Ide en Annelies Kiewiet (foto: Cees Leurs)

Een teken aan de wand: de kievit in het stucwerk 
(foto: Cees Leurs)

Sinds eind juni wonen Esther Stoffers en 
Bert Viel met hun twee dochters Emma en 
Sarah aan de Lageweg 2, op de hoek met 
de Stadsweg net buiten Garmerwolde. Ze 
kwamen van Zilvermeer, waar ze 15 jaar 
goed hebben gewoond. Maar het werd tijd 
voor wat anders. 

Eerst dachten ze aan een huis in Frankrijk. Toen 
dat toch niet doorging, was het huis in Garmer-
wolde een zeer goed alternatief; vrijstaand en 
niet te ver van de stad. Het huis moest wel wor-
den verbouwd. Dat was deels gelukt voordat ze 
er kwamen wonen, en de rest wordt in de loop 
van de tijd wel opgepakt. In ieder geval zijn er 
gelijk zonnepanelen op het dak geplaatst, het-
geen al gesprekjes met belangstellende Gar-
merwolders en langsrijdende Thesingers ople-
verde, evenals de gewenste energiebesparing. 
Het wonen in Frankrijk gaat voorlopig niet door, 
maar Frankrijk blijft wel favoriet vakantieland. Ze 
komen er graag, niet alleen in de zomer en bij 
voorkeur in de oude Citroen CX. Die staat in de 
winter onder zeil, maar als het weer het toelaat 
zet Bert de CX graag in wanneer hij langere af-
standen moet afleggen. Of hij zit op de fiets, 
naar zijn werk in de stad, maar zo mogelijk ook 
rondjes op de racefiets of de mountainbike. Bert 
is jarenlang grafisch ontwerper geweest, maar 
inmiddels werkt hij ruim twee jaar bij de woning-
bouwvereniging Nijestee als hoofd marketing & 
communicatie. Hij houdt zich onder meer bezig 
met een verandering van de interne bedrijfspro-
cessen en met de anticipatie op de veranderin-
gen waar de woningbouwverenigingen mee te 
maken zullen krijgen. Nijestee is een vooruit-

strevende woningbouwvereniging, aldus Bert, 
waar hij zich goed thuis voelt. 
Esther is musicus, zij speelt hobo in het Nieuw 
Philharmonisch Orkest, een orkest voor het pro-
fessioneel begeleiden van koren. Daarnaast is 
zij twee dagen in de week werkzaam als dok-
tersassistente bij een huisarts in Veendam. Als 
het kan, probeert ze twee keer in de week te 
gaan fitnessen. 
Dochter Sarah, de jongste van 14 jaar, gaat naar 
de Simon van Hasselt-school en houdt van 

shoppen, computeren en chillen met vriendin-
nen. De dagen van dochter Emma van 17 zijn 
gevuld met haar opleiding aan het CIOS in 
Heeren veen, en met het trainen bij schaats-
vereniging Eemsmond in Kardinge, waarvoor zij 
op landelijk niveau heel behoorlijke rondetijden 
neerzet. Ook geeft ze in de winter schaats-
lessen in Kardinge en in de zomer skeeler-
lessen.

Simone Tjakkes 

Esther, Sarah, Bert en Emma (foto: Cees Leurs)
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Een koude zonnige zaterdagochtend in november. Vijf mannen in 
lange zwarte jassen, versierd met tressen, met hoge zwarte hoeden 
of een steek op het hoofd, op een kerkhof. Een woensdagmorgen 
in de herfstvakantie: jongens in kieltjes, petten diep over de ogen, 
meisjes in jurken met schortjes, grote strikken in het haar, in hou
ten schoolbanken. De tijden van Charles Dickens zijn terug, niet in 
Engeland, maar op het Groninger land. In Garmerwolde om precies 
te zijn. Het heeft allemaal te maken met de Familievoorstelling 
Scrooge, die op 15 en 16 december wordt opgevoerd. 

Drie Geesten
Het theaterspektakel is een bewerking van A Christmas Carol, het wereld-
beroemde kerstverhaal van Charles Dickens. Het verhaal speelt op kerst-
avond en gaat over de egoïstische vrek Scrooge. In een visioen ziet hij 
zijn overleden compagnon Marley die ook een egoïstisch leven heeft ge-
leid. Na zijn dood heeft hij geen rust gevonden, hij is gedoemd voor altijd 
rond te dolen. Hij waarschuwt de oude Scrooge voor eenzelfde lot, als 
deze zijn leven niet betert. Om hem tot inkeer te brengen zal hem drie keer 
een Geest verschijnen die hem zijn Verleden, Heden en Toekomst laat 
zien.

Theaterspektakel
In en om middeleeuwse dorpskerk van Garmerwolde laat Wester Theater 
zien hoe een oud verhaal over schraapzucht, egoïsme, sociaal onrecht en 
armoede, ook nu nog actueel is. Het wordt een kijkspel dat je als publiek 
mee beleeft, dankzij ingrijpende aanpassingen in de kerk. 
Naast Wester Theater werken aan de familievoorstelling mee: school-
jeugd Garmerwolde, de Rijdende Popschool, het Gemengd Mannenkoor 
Garmerwolde, de Trekpadbloazers, en heel veel vrijwilligers. 
Het stuk wordt in de kerk opgevoerd, maar rondom de kerk wordt het 
publiek al in de sfeer van vroeger gebracht. Wie slecht ter been is, kan het 
buitengebeuren aan zich voorbij laten gaan en rechtstreeks in de kerk 
plaatsnemen.

Familievoorstelling Scrooge
Voorbereidingen in volle gang

De tijden van Charles Dickens op het Groninger land (foto: Sabine Hoes)

De Familievoorstelling Scrooge door Wester Theater wordt opgevoerd in 
de dorpskerk van Garmerwolde, zaterdagavond 15 december om 19.30 
uur en zondagmiddag 16 december om 15.00 uur. Entree € 10,00, kinde-
ren tot 12 jaar € 5,00 inclusief 1 consumptie. Reserveren kan via Janna 
Hazeveld, 050 541 4777.
Meer info op www.wester-theater.nl. 

TheSingers nodigen u uit om op 
vrijdag 21 december het kerst
weekend te beginnen met een 
kerstconcert in de Kloosterkapel 
in Thesinge.

TheSingers hebben dit najaar 
 gebruikt om, onder de bezielende 
 leiding van Truus Schouten, een 
mooi programma in te studeren. 
Wij willen u dat graag laten horen. 
U kunt luisteren naar bekende en 
onbekende kerstliederen. Liedjes 
in het Nederlands, die u lekker kunt 
meezingen en liedjes in andere 
 talen. Emma Boschma begeleidt 
ons op de piano. Tussen de blokjes 
zang door speelt Emma piano-
muziek en is er tijd voor andere in-
strumentale muziek.

Kerstconcert TheSingers
Het programma begint om 19.30 
uur en duurt ongeveer 90 minuten. 
Er is geen pauze ingepland. Na het 
concert schenken we chocolade-
melk, glühwein of thee.
De toegangsprijs is € 5,00 voor 
mensen die de basisschool ver-
laten hebben (volwassenen) en 
gratis voor kinderen.
Omdat de kapel een beperkt aantal 
mensen kan bergen, vragen we om 
van te voren te reserveren, dan 
bent u zeker van een plaats. Wilt u 
ook reserveren voor kinderen? Het 
gaat om het aantal.
Reserveren kan telefonisch of per 
e-mail bij Theo de Wit : 050 302 
2852, hilwit@planet.nl.

Honderden brandende  kersthuisjes 
verlichten de voormalige melk-
fabriek in Garmerwolde op zater-
dag 22 december van 16.00 tot 
19.00 uur. Een grote verzameling 
keramische huisjes verlicht door 
waxinelichtjes zorgt voor een bij-
zondere sfeer aan de Dorpsweg 
41a in Garmerwolde. 

Sfeervolle kersthuisjes en 
kerstpuddingen

Om helemaal in kerstsfeer te  komen 
is er een proeverij van  diverse 
kerstpuddingen, van eenvoudige 
chocoladepudding tot een echte 
charlotte. De tentoonstelling van 
honderden puddingvormen is ook 
toegankelijk. Meer informatie of 
vragen: 06 51 496 070 of 
melkfabriekgarmerwolde@gmail.
com.

Meezingen in Thesinge
Met deze vooraankondiging willen 
wij u alvast wijzen op het schitte-
rende zangfeest ‘Meezingen in 
Thesinge’, dat dit jaar velen naar de 
Kloosterkerk lokte, en dat volgend 
jaar op aller verzoek opnieuw zal 
plaatsvinden, en wel op zondag 17 
maart 2013 om 15.00 uur in de 
Kloosterkerk van Thesinge. Nadere 
informatie over programma en thuis 
inzingen volgt begin volgend jaar.

Let op: u kunt verzoeknummers 
aanvragen, die wij vervolgens in 
welwillende overweging zullen 
 nemen: 
pluc.plaatsman@gmail.com of 
ton.heuv@ziggo.nl.

Beleefd aanbevelend,
Pluc Plaatsman (Stichting Felicitas) 

Ton Heuvelmans 
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In de huisaanhuisnieuwsbrief en op 
www.thesinge.com heeft u het al kunnen 
lezen: De Verzoamelstee is weer actief. 
Elke woensdagochtend tussen 09.00 uur 
en 11.30 uur is iedereen weer van harte 
welkom in dorpshuis ‘t Trefpunt.

Voor de trouwe bezoekers een opluchting dat ze 
hun plekje weer terug hebben. Een verzoamel-
stee voor ontmoeting met leeftijdsgenoten, 
maar ook om jongeren te treffen. Een trefpunt 
om samen een kopje koffie of thee te drinken, 
een praatje te maken of nieuwtjes te delen. Per-
soonlijk nieuws, dorpsnieuws, landelijk en we-
reldnieuws, alles komt ter sprake.
Als oudere wil je meepraten en heb je iets te 
vertellen. Ouderen in Thesinge staan volop in 
het leven en zijn druk met van alles en nog wat. 
Velen genieten ook volop van uiteenlopende 
hobby’s. Maar er zijn ook ouderen met vragen of 
beperkingen, of ouderen die afhankelijk zijn van 
anderen. Het is dan mooi dat er in je eigen ver-

De Verzoamelstee is weer actief
trouwde omgeving een stee is om je vraag neer 
te leggen, je verhaal kwijt te kunnen of te delen 
met anderen. Een plek voor een luisterend oor 
of een helpende hand. Maar ook om even de 
stilte van de dag te doorbreken. 
De Verzoamelstee is ook een plek om samen 
herinneringen op te halen. Samen genieten van 
meegebrachte oude foto’s, boeken of documen-
ten. Samen heb je soms het gevoel weer in de 
schoolbanken te zitten met een inktpotje en inkt-
lap. Samen beleef je de mooie en minder mooie 
herinneringen aan vervlogen tijden. Maar sa-
men houd je elkaar ook scherp en op de hoogte 
van de ontwikkelingen in deze snelle en digitale 
tijd. Ontwikkelingen, waarbij mobiele telefoon, 
computer en internet een steeds belangrijkere 
rol innemen. Maar ook ontwikkelingen op het 
gebied van zorg en welzijn zijn zaken die som-
mige ouderen bezig houden. Hoe lang kan ik 
nog zelfstandig in mijn eigen vertrouwde huis, 
omgeving en dorp blijven wonen? Wie gaat er 
straks voor mij zorgen als ik hulp nodig heb? 

Noaberschap wordt de komende tijd belangrij-
ker dan ooit. En daarom gaan we vanuit het pi-
lotproject De Verzoamelstee iets nieuws lance-
ren. Op onze dorpssite, www.thesinge.com, 
komt binnenkort de rubriek ‘Noaberschap’. Een 
rubriek voor en door alle Thesingers, om dien-
sten aan te bieden en te vragen. Hierover later 
meer. 
Tot slot wil ik u nog graag herinneren aan 12 
december, de dag waarop we een kerststukje 
gaan maken en aan 19 december, ons kerstdi-
ner. Aanmelden kan nog tot 5 december bij 
Janna Hofstede via telefoon 050 302 2475 of per 
e-mail: jannahofstede@home.nl.
Thesingers, oud-Thesingers, belangstellenden 
uit andere dorpen, iedereen is altijd van harte 
welkom. Kom gerust eens langs.
Meer over De Verzoamelstee kunt u lezen op 
www.thesinge.com/verzoamelstee.

Hartelijke groet,
Verzoamelsteemedewerker Janna Hofstede

De grasmaaiers van het kerkhof bij de Klooster-
kerk hebben hun werk weer gedaan.
Namens de plaatselijk commissie van de Stich-
ting Oude Groninger Kerken heel erg bedankt 
voor jullie hulp. Wat zouden we zonder jullie 
moeten beginnen!

De plaatselijke commissie van Thesinge; 
Theo, Teun, Kor en Pluc

De grasmaaierpoule van Thesinge

Bovenste rij (v.l.n.r.): 
Theo de Wit, Bertus Ridder, Han de Boer, 
André van de Nadort, Jan Ceulen, Geert 
Koning, Hans Wind, Annelies Hofstede, Ernst 
Lofvers en Kor van Zanten.
Onderste rij: 
Menco van der Berg, Hans van den Berg, 
Desiree Luiken, Pluc Plaatsman en Teun Ton.
Rudy Noordenbos ontbreekt. 
(foto: Andries van der Meulen)

Ongetwijfeld herinnert u zich ‘Pronte Pracht’ 
nog, de fietstocht die wij samen met de Agrari-
sche Natuurvereniging ‘Ons Belang’ deze zo-
mer georganiseerd hebben. Hij voerde ons 
langs diverse interessante boerderijen, molens, 
kerken enzovoort. Deze fietstocht hebben we 
onlangs geëvalueerd en de conclusie was: ge-
slaagd. Daarom willen we de fietstocht komende 
zomer herhalen. Ietsje aangepast, dat wel, zo-
dat hij nog aantrekkelijker wordt. Noteert u al-
vast de datum: zaterdag 15 juni 2013.
Verder organiseren we komend voorjaar weer 
een Foto- en praatmiddag in Dorpshuis De 
Leeuw. Of wellicht wordt die middag ook wel een 
hele dag. Gisterenavond, tijdens de vergadering 

Historische Commissie Garmerwolde
van Dorpsbelangen, bleek namelijk dat er ook 
onder de vijftig-minners belangstelling bestaat 
voor onze Foto- en praatmiddag; dat was een 
aangename verrassing en daar gaan we dus 
iets mee doen. Noteert u dus alvast ook deze 
datum: zaterdag 16 maart 2013.

Op zondag 9 december wordt in Dorpshuis De 
Leeuw in Garmerwolde een workshop ‘Singer/
songwriter’ gegeven. In tweeënhalf uur ga je 
werken aan een eigen liedje, onder begeleiding 
van de professionele singer/songwriter en 
muziek docent Merijn  Jansen. 
Leer de kneepjes van het vak of probeer ge-
woon eens of het iets voor je is! 
Kosten: € 7,50. Aanvang: 14.00 uur. Het is han-
dig als je een instrument bespeelt, maar het 
hoeft niet. 
Opgeven kan via info@derijdendepopschool.nl

Workshop 
liedjes schrijven
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Op de najaarsvergadering van de Vereniging 
Dorpsbelangen Garmerwolde d.d. 19 november 
kwamen o.a. de volgende onderwerpen aan 
bod:
-  Er komt zeer binnenkort een reanimatiecur-

sus; met name mensen uit de omgeving van 
de dokter worden opgeroepen om hieraan 
mee te doen i.v.m. de daar opgehangen 
AED.

-  De klusdagen zijn fantastisch bezocht, meer 
dan 20 mensen hebben meegeholpen. Naast 
de vaste werkzaamheden op de begraaf-
plaats en in de Garmerhof is ook het dorps-
huis aangepakt en zijn er karrenvrachten 
rotzooi uit het Damsterdiep gehaald.

-  Het speelveldje aan de Oude Rijksweg is nog 
niet gedraineerd omdat er een verzoek van 
Presto ligt voor een ijsbaantje.

-  Op de inloopbijeenkomst in september over 
de N360 zijn de rotonde en de stoplichten 
weggestemd. Een nieuwe weg tussen het 
Eemskanaal en het Damsterdiep is van de 
baan. Er wordt nog gekeken naar verbetering 
en veiligheid. Een punt van aandacht is het 
kruispunt naar de RWZI. Het Waterschap wil 
ook graag verbetering op dat kruispunt; 
maak er eventueel een rotonde.

-  Het onderhoud aan de Dorpsweg is slecht 
afgewerkt: met een regenbui staan al die 
molgoten vol water!

-  U kunt nog t/m 13 december uw mening ge-
ven over het ruimtelijk ontwikkelingskader 
van het Dijkpark. Zie www.tenboer.nl; ga 
naar projecten en dan naar het dijkpark. Het 
plan ligt ook ter inzage bij de balie in het ge-
meentehuis. Het is een kader: waar komt het 
tijdelijk baggerdepot, waar wordt de dijk ver-
stevigd, 46 meter breed maar niet overal ... 
Er is een half miljoen beschikbaar voor de 
plusvoorzieningen. Een amfitheater en draai-
orgelmuseum zijn afgevallen, een zwem-
strandje en uitkijktoren zou kunnen. Het moet 
een goed plan zijn dat onderop begint. En 
dan niet alleen ‘een jachthaventje’, maar ook 
hoe je het wilt gaan doen. Zorg wel dat het 
geld niet wordt opgeslokt door dure onder-
zoeksbureaus!

Najaarsvergadering Dorpsbelangen
-  In augustus/september zijn ze bij de RWZI 

begonnen met het heien, daarna volgde het 
storten van de vloeren. Er zijn meters bij de 
omliggende woningen geplaatst en ook voor-
zorgsmaatregelen genomen om de dijk te-
gen het heien te beschermen. De hoogte van 
de tanks is inmiddels bereikt. Op 20 en 21 
december hopen ze het hoogste punt te be-
reiken. Rond de zomer wordt het hele gebeu-
ren opgeleverd en wordt het dorp ook uitge-
nodigd. 

-  Er komt nog een elektriciteitskabel vanaf het 
elektriciteitsgebouwtje naar de zuivering. 
Achter de duiker; niet langs de Fledderbos-
weg omdat daar bomen zijn gepland. 

-  Er staan een aantal grote kranen op de 
Eemskanaaldijk: van de Borgbrug tot de zui-
vering en eventueel naar het bosje wordt de 
dijk vanaf de damwand voorzien van een 1 
meter dikke laag goede erosiebestendige cq. 
slecht waterdoorlatende klei, aangevuld met 
een keienstrook. Het gaat om een noodmaat-
regel.

-  De Historische Commissie organiseert op 
zaterdag 16 maart 2013 weer een foto- en 
praatmiddag.

-  De Stichting Dorpshuis is ernstig op zoek 
naar een nieuwe secretaris.

-  Reinier Buringa is toegetreden tot het be-
stuur van de Vereniging Dorpsbelangen.

-  Naast het huis van de Familie Barla aan de 
Rijksweg loopt een heel oud paard in de wei; 
hij is niet ziek, alleen erg oud.

-  Er is veel minder verlichting op de Rijksweg; 
de palen plus kabels zijn weggehaald. Het 
mag dan kosten- en energiebesparend zijn, 
het is zeker niet veiliger!

-  De Grasdijkweg is niet berekend op zwaar 
vrachtverkeer. Doordat de brug bij Jäger-
meister is afgewaardeerd, is het nog de eni-
ge toegangsweg. De gemeente is aanspra-
kelijk voor schade!

Aandacht voor de natuur
Na het officiële gedeelte hield Leo Stockmann 
van het Landschapsbeheer Groningen een 
boeiende presentatie over de natuur en cultuur-
historie op het boerenland. Het Landschapsbe-
heer heeft geen eigen grond, maar regelt wel 
allerlei subsidies voor projecten gerelateerd aan 
de waarde van natuur. Ze maken plannen en 
voeren ze ook zelf uit met gebruik van vrijwilli-
gers. Ze leiden ook wel vrijwilligers op voor be-
paalde klussen, zoals het opknappen van oude 
kerkhofjes. Waar mogelijk worden ook kinderen 
ingeschakeld bv. bij het poten van bolletjes en 
het vangen van vissen uit droog te leggen vij-
vers.
Wilt u de natuur een handje helpen? Laat het 
blad liggen! Of maak er een paar hopen van; 
een beetje takken en veel blad. Ruim je tuin 
nooit op voordat het mei is! Hoe netter de boel, 
hoe minder natuur.

Hillie Ramaker-Tepper

Zondag 28 oktober, de laatste zondag van de 
herfstvakantie, stond Theo Spijker voor de vier-
de keer in de keuken van het dorpshuis. Deze 
keer om pannenkoeken te bakken, samen met 
zijn dochter en bijna-schoonzoon. Er stond een 
goed gevulde en heerlijke salade Maison de 
Lion als voorgerecht op het menu, gevolgd door 
onbeperkt pannenkoeken eten. Er hadden zich 

Theo’s eetcafé ruim 20 volwassenen en kinderen opgegeven. 
Uiteindelijk hebben zo’n 30 mensen zich aan het 
eten te goed gedaan. Het voorgedeelte van het 
dorpshuis was gezellig vol en de belangstelling 
voor de spekpannenkoeken was zodanig groot 
dat op het allerlaatst zelfs nee verkocht moest 
worden en men over moest stappen op de - ook 
prima - pannenkoek naturel. Theo heeft tussen 
half zes en acht uur ‘s avonds tegen de 100 
pannen koeken gebakken en eenieder heeft het 
zich goed laten smaken.

Simone Tjakkes
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10 november was de dag
De een heeft wel twintig of meer kinderen aan de deur gehad, de ander 
misschien maar vier. Maar wat zongen ze mooi en zuiver en zoveel ver-
schillende liedjes: zowel oud als nieuw, bestaand of zelfbedacht. Net als 
de lampions, ook vaak zelf gemaakt. Het was leuk om naar te kijken, 
vooral met de verlichting erin. En bij een aantal huizen leidden zelfs bran-
dende vuurkorven c.q. olie- of waxinelichtjes de kinderen naar de deur. 
Soms met (o)pa of (o)ma op de achtergrond; ook zij genoten mee.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Kip Kap Kogel

Het sintmaartenszingen is een oude, eerbiedwaardige traditie die 
in vele delen van het land in stand wordt gehouden. De oorsprong 
mag bekend worden geacht: in de oogsttijd was er een overvloed 
aan voedsel. 

Arme kinderen kwamen bedelen aan de deur – bij boeren en de gezeten 
burgerij – zongen een stemmig liedje en kregen als beloning fruit, zoals 
wordt bezongen in het bekende Kip kap kogel:

Geef mie ‘n appel of ‘n peer,
Kom ik ‘t haile joar nait weer.

In de loop der tijd is het fruit veelal vervangen door snoep; supermarkten 
verkopen kant-en-klare zakken uitdeelsnoep. Iedereen kent de glunde-
rende gezichtjes van de kinderen die langs de deuren gaan met hun lam-
pionnen en ‘s avonds glunderend met een volle zak snoep thuiskomen.

Het was dit jaar dan ook vreemd opkijken toen zich in Thesinge tussen de 
zingende kinderen met lampions ook een ander volkje had gemengd. Iet-
wat opgeschoten jongens (uit groep 7 en 8?) zetten hun stoere of onze-
kere houding op merkwaardige wijze kracht bij. Meestal raffelen die jon-
gens hun Sint Maarten, Sint Maarten af, doen een graai in de snoepmand 
en trekken verder. Dit jaar echter was een groot aantal voorzien van… 
machinegeweren, die sommigen ook op je gericht hielden. 

De houding was nog stoerder en het zingen nog ongeïnspireerder, en als 
welwillende gastheer sta je dan toch raar te kijken. Was dit afgesproken 
werk? Zat de school hierachter? Was dit de aankondiging van een her-
nieuwde en grimmige vorm van slepen? Of zou een volwassen dorpeling 
de kinderen in plaats van mandarijnen of marsreepjes met zijn volle ver-
stand machinegeweren cadeau hebben gegeven?

Fredje Bouma

Gijs, Aron, en Anna en Suus; samen op pad in Garmerwolde 
(foto: Sieb Klaas Iwema)

Sam, Luc en Leon mogen na een mooi lied een snoepje pakken van 
 Annemiek (foto: Margriet de Haan)

Het zingen van een mooi Sint Maartenliedje door Lynn Walma en Sofie 
Uitham wordt beloond door Janiene de Lange (foto: Myla Uitham)

Wist-u-dat…
-  Thesingers hun roddels en sterke verhalen voor Thomasvaer en 

Pieternel nu op heel moderne wijze kwijt kunnen door een e-mail 
te sturen naar digitalebrijventer@thesinge.com?

-  ze dat ook nog gewoon ouderwets mondeling kunnen melden 
aan Roelie Dijkema?

-  er op zaterdag 8 december weer een kerstboom in Thesinge 
komt?

-  het de bedoeling is dat deze ook dit jaar uit het Duitse Hesel 
komt?

-  de boom weer feestelijk wordt onthaald onder het genot van een 
glaasje glühwein en de warmte van vuurkorven?

-  de kinderen worden uitgenodigd om weer mooie versierselen te 
maken voor in de boom?

-  de Agrishop rond de Kerstdagen gewijzigde openingstijden 
heeft?

-  op zondagmiddag 23 december de winkel vanaf 12.00 uur 
geopend is, maandag 24 december al vanaf 08.30 uur en op 
donderdag 27 december de hele dag gesloten is?

-  ook rond Oud- en Nieuw de zaak een paar dagen dicht gaat?
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In augustus is het Scheuvelhoes 
bij de ijsbaan in Thesinge gesloopt 
om plaats te maken voor een 
nieuw ‘gebouwtje’. 
Woensdag 21 december is 
bouw bedrijf Q&S, geholpen door 
Johan Mollema en Jo Schuppert, 
gestart met de bouw. Razendsnel, 
nog voor het weekend, stond er 
een riant nieuw onderkomen. 
Kor Ganzeveld, Alfred Ottens, 
Martijn Bol, Martin Wieringa en 
Bertus Kol (v.l.n.r.) zijn aan de slag 
gegaan met de afwerking. Het 
bestuur van de Scheuvel hoopt 
nog dit jaar de jaarvergadering te 
kunnen houden in het nieuwe 
Scheuvelhoes. 
Ter versteviging van de clubkas 
houdt het bestuur een grote 
banket verkoopactie. 
(foto: Desiree Luiken)

Naar aanleiding van het mooie 
verhaal over de puppyboom in 
Thesinge, en de aankondiging 
van ‘Van Stad tot Wad Dieren
artsen’ over de informatieavond 
over vuurwerkangst bij honden, 
leek mij het goed deze informa
tieavond te bezoeken.
De avond werd verzorgd door 
Gerda Hartsem en Ria Elderman 
en er waren twaalf hondenbezit
ters aanwezig. Er werd op een 
duidelijke en plezierige wijze 
 uitgelegd wat vuurwerkangst is 
en hoe je deze angst kunt ver
minderen of zelfs geheel weg
nemen.

Scheuvelhoes

Vuurwerkangst bij honden
In december en begin januari wordt 
er weer veel vuurwerk afgestoken. 
Dat dit niet altijd prettig is voor die-
ren is duidelijk; het veroorzaakt 
veel stress. De belangrijkste reden 
waarom honden zo angstig zijn is 
dat ze van hun bazen hebben be-
grepen dat vuurwerk eng is. Ze 
worden getroost en ze krijgen een 
beloning. Zo leren ze dat het heel 
terecht is dat ze bang zijn. Want ze 
worden voor hun angst beloond, 
door middel van aandacht.

Training
U kunt uw hond zelf een vuurwerk-
cursus geven: er is een cd met vuur-

werkgeluiden. Zet dit geluid eerst op 
een sterkte die de hond niet eng 
vindt en beloon het niet bang zijn. 
Begin met deze training het liefst 
twee maanden van te voren. 

Medicijnen
Er zijn ook allerlei rustgevende pil-
letjes, alleen werken die vaak maar 
kort. Sommige kunnen wel geschikt 
zijn om de vuurwerktraining mak-
kelijker te maken. Er zijn ook ‘Oud 
en Nieuw tabletten’. Dit zijn tablet-
ten die alleen op oudejaarsdag ge-
ven worden, volgens richtlijnen van 
uw dierenarts; afhankelijk van ras 
en gewicht van uw hond. 

Tips voor Oudejaarsdag
- laat uw hond voor 22.00 uur uit;
-  leidt uw hond af tijdens het uit-

laten;
- laat uw hond niet alleen thuis;
- zet de radio aan;
-  beloon uw hond voor het niet 

bang zijn; negeer het bang zijn.

Mocht u nog vragen hebben dan 
kunt u altijd contact opnemen met 
‘Van Stad tot Wad Dierenartsen’.

Karla Postma

Nieuws van de Neredawerkvloer 
op het terrein van de RWZI in 
 Garmerwolde. 
Op 5 en 12 oktober zijn de vloeren 
van de Neredatanks gestort; per 
tank werd ± 700 kuub beton aange-
voerd voor de circa 60 cm dikke 
vloer. Men heeft 2 cm dik betonijzer 
gebruikt (duimdik); ik schat dat er 
wel zo’n 100 kg ijzer per kubieke 
meter is gebruikt. Men startte om 
vijf uur in de ochtend met de voor-
bereidingen, zodat ze om zes uur 
konden beginnen. Men bleef tot ‘s 
middags een uur of vijf rijden. 
Toen zat de betonklus erop en 
kwam het wachten op het juiste 
moment voor het schuurvlinderen: 

eerst zorgen dat het grind nog een 
tikje zakt en daarna de vloer glad 
vlinderen (spattel) tot diep in de 
nacht.
Op 19 oktober is de vloer van o.a. 
de aanvoerbuffer (een tank) ge-
stort: 510 kuub beton. Men heeft op 
het terrein een extra heipaal voor 
driekwart de grond in geslagen; 
vanuit daar werd en wordt precies 
het middelpunt van de gebouwen 
berekend. 
Op dit moment loopt de bouw glad-
jes oftewel: men ligt op schema.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Nieuws van Nereda Technologie

Het kunstwerk van betonijzer is inmiddels onder het beton verdwenen 
(foto: Sieb Klaas Iwema)
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Colofon

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge

Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge

Agenda
Foto van de maand

Eindredactie 
Garmerwolde:
Hillie Ramaker-Tepper 050 541 5335 
Thesinge:
Desiree Luiken 050 302 3352
Jan Ceulen 050 311 6551
Fotograaf Garmerwolde
Cees Leurs 050 313 4043
Fotograaf Thesinge
Myla Uitham 050 302 3483
Penningmeester
Tjakko Tjakkes 050 549 9344
W.F. Hildebrandstraat 61
9798 PH Garmerwolde
Bank: 32.07.05.749
 t.n.v. Garmer en Thesinger Express
Abonnementen
Abonnementsgeld: € 16,00 p.j. 
Bij autom. incasso: € 12,75 p.j. 
Postabonnees: basistarief + porto
Prijs losse krant: € 1,50
Bezorgklachten
postma.karla@gmail.com
of bel met de redactie
G&T Express op het internet
www.gentexpress.nl
Opmaak Aly Pepping Thesinge
Druk NetzoDruk Groningen

Kopij inleveren uiterlijk
dinsdag 11 december vóór 18.00 uur 
via: gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Elke eerste vrijdag van de maand
Garmerwolde, Dorpshuis De 
Leeuw; vanaf 17.00 uur: dorps-
borrel. Gefrituurde snacks 
verkrijgbaar.
Elke zaterdag
Thesinge; 15.00 - 20.00 uur: café 
De Oude School open.
Elke woensdagochtend
Thesinge, Trefpunt; 9.00 – 11.30 
uur: inloopochtend ‘de Verzoamel-
stee’.
Vrijdag 7 december
Garmerwolde; tussen 18.00 en 
20.00 uur: ophalen oud papier.
Zaterdag 8 december
Thesinge: aankomst kerstboom.
Zondag 9 december 
Garmerwolde, Dorpshuis De 
Leeuw; 14.00 uur: workshop 
‘Singer/songwriter’. 

‘De Soos’
De klaverjasavond in november 
heeft de volgende uitslag opgele-
verd:
Kees Wierenga ……..... 5285
Detta van der Molen …. 5169
Bert Buringa ……………. 4882
Wilma Tammeling ……. 4862

De volgende keer is op dinsdag 11 
december, aanvang 20.00 uur.

De nieuwe bewoners van De Dijk in Thesinge 
(foto: Myla Uitham)

Zondag 2 december 
1e advent
10.00 uur in Thesinge 
da. Hiemstra uit Voorburg 
Zondag 9 december
2e advent 
10.00 uur in Thesinge
ds. Ferwerda uit Delfzijl

Zondag 16 december 
3e advent 
10.00 uur in Thesinge
da. Spijker uit Garrelsweer
Zondag 23 december 
4e advent 
10.00 uur in Thesinge 
ds. v.d. Zwaag uit Wildervank Geen opgave ontvangen.

Woensdag 12 december
Thesinge, Trefpunt; 9.30 uur: 
activiteit ‘De Verzoamelstee’. Kerst-
stukje maken. Aanmelden voor 5 
december bij Janna Hofstede.
Zaterdag 15 december
-  Thesinge, Kloosterkerk; 20.30 

uur: kerstconcert vocaal 
ensemble Focaliber. Entree 

 € 7,50, koffie of thee gratis.
-  Garmerwolde, kerk; 19.30 uur: 

Familievoorstelling Scrooge door 
Wester Theater.

Zondag 16 december
Garmerwolde, kerk; 15.00 uur: 
Familievoorstelling Scrooge door 
Wester Theater.
Woensdag 19 december
-  Thesinge, Trefpunt; 12.00 uur: ac-

tiviteit ‘De Verzoamelstee’. Na de 
inloopochtend wordt het jaar 2012 
met een gezamenlijke warme 
lunch afgesloten. Aanmelden voor 

5 december bij Janna Hofstede.
-  Garmerwolde, dorpshuis De 

Leeuw; 19.45 uur: kerstviering 
Vrouwen van Nu.

Donderdag 20 december
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 
uur: koffiemorgen in kerstsfeer.
Vrijdag 21 december
Thesinge, Kloosterkerk; 19.30 uur: 
optreden koor TheSingers.
Zondag 23 december
Garmerwolde, dorpshuis De 
Leeuw: Kerstdiner. Start 17.00 uur. 
Volwassen € 15,00, kinderen t/m 
12 jaar € 5,00. Opgave tot 16 
december, 
info@dorpshuisdeleeuw.nl.


