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Een nieuwe start als voetballer!
Robin ter Veld (21 jaar) uit Garmerwolde speelt mee in het Neder
landse Amputeam Voetbal. Landelijke en regionale dagbladen heb
ben veel belangstelling voor dit team dat in juli 2012 is opgericht.
Begin januari besteedde 1Vandaag aandacht aan het team en Robin 
zelf werd door TV-Noord geïnterviewd. En ondanks een tentamen
periode, waarvoor hij zelfs een training in aanwezigheid van Voet-
bal International moest afzeggen, maakte hij tijd vrij voor de G&T 
Express.

Ambities
Het Nederlandse Amputeam is een 
team met spelers van wie een been 
is geamputeerd. De spelers voet
ballen met behulp van krukken, 
want met een kunstbeen mag dat 
niet volgens de regels. Het doel is 
om in 2014 mee te doen aan de 
wereldkampioenschappen voetbal 
in Mexico. Ambitieus? Zeker en dat 
is Robin ook. ‘Het is een landelijk 
team en echt bedoeld als topsport. 
Wij willen ook Nederland internatio
naal vertegenwoordigen. Het Neder
landse team maakt deel uit van de 
World Amputation Football Federa
tion, de FIFA van het amputatievoet
bal.’
Robin is de enige speler die uit het 
noorden komt. Een keer per twee 
weken reist hij het land af om te 
trainen en te voetballen, bijvoor
beeld in Maasdam, Arnhem of Vlij
men. Maar het team heeft hem ook 
al tot de Gelredome gebracht. Daar 
werden de spelers in de rust van de 
eredivisiewedstrijd Vitesse Arnhem 
– SC Heerenveen gepresenteerd 
aan de pers en het grote publiek. 
Omdat het voor hem niet mogelijk is 
om zelf naar de trainingen te gaan, 
rijden zijn ouders hem ernaar toe. 
Zonder de steun van zijn ouders 
zou Robin niet mee kunnen doen. 
Naast de voetbaltraining doet Robin 
dichterbij huis ook aan fitness en 
krachttraining, want amputatievoet
bal is zwaar en heel belastend voor 
schouders en heupen.
Het is wel wennen om te spelen 
met krukken. ‘Het is een heel 

andere manier van voetballen. Nor
maal ben je vooral met de bal 
bezig, nu moet je je eerst bewust 
zijn hoe je krukken ten opzichte van 
de bal staan. Daarna ben je pas 
met de bal bezig, je moet er meer 
bij nadenken.’

Mentaal sterk
Robin is geboren en getogen in 
Garmerwolde. Van jongs af voet
balde hij bij GEO. Op 23 november 
2010 werd bij hem botkanker 
geconstateerd. ‘Dat was een hele 
schok. Dan denk je nog aan chemo
kuren, maar de tweede schok was 
dat mijn been binnen een maand 
moest worden geamputeerd.’
De tijd na de amputatie en van de 
chemokuren was zwaar, maar 
Robin kreeg heel veel steun van 
familie, vrienden en bekenden. ‘Je 
moet een bepaalde levenshouding 
hebben om verder te gaan met je 
leven. Je moet mentaal sterk zijn. 
Ik wilde zo snel mogelijk weer kun
nen lopen en zoveel mogelijk mijn 
gewone leven weer oppakken en 
doorgaan waar ik mee opgehou
den was.’
Dus ging Robin met een muts op en 
in een rolstoel zo snel mogelijk 
weer naar school en haalde in 2011 
zijn vwodiploma. In die zomer ging 
hij met een vriend op vakantie naar 
Appelscha waar hij voorheen met 
zijn ouders naar toe ging.
Niets is meer zo vanzelfsprekend 
als het eerder was. Je moet naden
ken over hoe je iets aan moet pak
ken. Hoe ga je op een camping 

onder de douche? Hoe kom je uit 
een zwembad? Hoe ga je om met 
de blikken van de mensen als je op 
de rand van het zwembad zit? ‘Vol
wassenen durven meestal niet te 
kijken’, vertelt hij, ‘maar je voelt dat 
ze toch kijken.’ Kinderen vragen 
gewoon wat er met zijn been is 
gebeurd en dat vindt hij wel zo fijn. 
Laat mensen maar openlijk vragen 
stellen. Het laatste wat hij wil is dat 
mensen medelijden hebben.
Nu studeert Robin sociale geogra
fie en planologie aan de R.U.G. 

Tijdens de introductieweek kreeg 
hij met een groepje eerstejaars de 
opdracht om met een aantal woor
den een toneelstuk te maken. 
Omdat hij ook daar open wilde zijn 
over zijn handicap, trok hij tijdens 
het stukje zijn kunstbeen uit. Som
mige studenten schrokken eerst 
wel, maar Robin zorgde er zo wel 
voor dat zijn handicap meteen 
bespreekbaar werd.
Soms heeft hij nog wel eens een 
dip: ‘Dan denk ik, waarom ik? Maar 
ik heb ook veel waardering en res

Robin ter Veld met op de achtergrond het veld van de vv GEO 
(foto: Joost van den Berg)
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pect gekregen voor de manier 
waarop ik met mijn ziekte ben 
omgegaan.’ En wat hem ook goed 
doet is dat hij een vriendin heeft. 
Tijdens een vakantietour met zijn 
ouders door de VS afgelopen 
zomer ontmoette hij Claudia die in 
Waspik woont. Hij gaat regelmatig 
naar haar toe en soms komt ze bij 
de trainingen van het amputeam 
kijken.

Een nieuwe droom 
Van zijn 6e tot zijn 19e voetbalde 
Robin bij GEO. Als steuntje in de 
rug kreeg hij van de club en oud-
teamgenoten zijn eigen clubshirt 
met naam en nummer. Vlak na de 
periode van chemokuren hield hij 
een poosje afstand van de club. 
Het deed ongelofelijk veel pijn dat 
hij niet meer kon voetballen. Van 
2011 tot 2012 was hij coach en trai-
ner van het derde elftal. Maar ja, 
dan voetbal je niet. Toen Robin 
hoorde van het amputeam zag hij 
dat als een nieuwe kans om weer 
te kunnen voetballen. Op 28 augus-
tus 2012 is hij mee gaan doen. De 

Het Nederlandse Amputeam in de Gelredome in Arnhem (foto: Lisa Hendriksma)

spelers kennen elkaars verhaal, 
maar het is geen praatgroep. ‘We 
willen lekker een balletje trappen 
en lol hebben. We zijn allemaal 
voetballiefhebbers, dat staat op de 
eerste plaats. Voor mij was het niet 
echt confronterend om met kruk-
ken te voetballen. Het lukt je niet 

als dat wel zo is, of als je het maar 
half werk vindt.’ 
De sport voldoet nu nog niet aan de 
eisen van een paralympische sport, 
maar dat is wel het streven. 
Maar eerst de wereldkampioen-
schappen in Mexico. Robin glun-
dert: ‘Een wereldkampioenschap! 

Daar droom de ik van als klein jon-
getje. Meespelen in het Neder-
landse elftal, en daar zit ik nu in. 
Het is wel niet het echte Neder-
landse elftal, maar toch!’

Irene Plaatsman

Nieuwe bewoners
Op 1 december jongstleden kre-
gen Robbert en Tjaaktje Prins
de  sleutel  van  hun  nieuwe 
woning in  Garmerwolde.
Daarvoor woonden ze
in Waterland, waar ze drie 
jaar geleden zijn gaan samen-
wonen in het huis van Robbert. 
Ze hadden toen al wel het idee 
om binnen afzienbare tijd bui-
ten Groningen te gaan wonen, 
in een dorp, bij voorkeur ten 
noordoosten van de stad.

Het duurde even voordat hun huis 
in Waterland was verkocht, maar 
toen stond het huis 
nog te koop, een huis waarvan
ze beiden snel wisten dat dit 
het huis was waar ze naar op zoek 
waren. De koop was vrij snel in 
kannen en kruiken en een week na 
de overdracht pakten ze hond 
Noah en poes Joepie onder de arm 
en betrokken ze de woning. 

Robbert komt van oorsprong uit Ten 
Boer en heeft vroeger jarenlang 
over de Stadsweg naar school moe-
ten fietsen. Nu doet hij dat vijf dagen 
in de week naar zijn werk aan de 
Rijksuniversiteit, faculteit psycholo-
gie, bij het Noorderplantsoen, waar 
hij sinds 2008 werkt als program-
meur. In zijn vrije tijd program meert 
hij ook, maar dan leuke, wat retro 
computerspelletjes. Om een indruk 
te krijgen van zijn creaties, zie zijn 
site www.foppygames.nl.
Tjaaktje komt oorspronkelijk uit 
Nieuweschans en heeft grafische 
vormgeving gedaan alsmede de 
Pabo-opleiding. Ze heeft de afgelo-
pen tien jaar gewerkt bij het Alfa-
college, als docente in het volwas-
senenonderwijs en later in het 
beroepsonderwijs. Omdat ze daar in 
echter te weinig creativiteit kwijt 
kon, heeft ze ontslag genomen. Ze 
doet nu betaalde en vrijwillige klus-
sen op het gebied van creatieve 

vormgeving en educatie. Onder 
meer is ze bij Atelier Pand 49 in 
Beijum te vinden, waar ze zich 
bezighoudt met de PR en met het 
ontwerpen van flyers en posters. 
Als hobby heeft ze postcrossing, 
het krijgen en versturen van 
ansicht kaarten over de hele wereld. 
Ze heeft mappen vol met kaarten 
van heinde en ver. 

Robbert en Tjaaktje hebben al wel 
de indruk dat Garmerwolde een 
leuk dorp is waar veel te doen is, en 
dat zij in een prettige straat terecht 
zijn gekomen. Ze hebben de jaar-
wisseling al met buurtgenoten 
gevierd, een fijne start.

Simone Tjakkes

Robbert en Tjaaktje Prins (foto: Cees Leurs)
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Vlak na de zomervakantie bereikte ons het 
bericht dat de gemeente Ten Boer heeft 
besloten om de peuterspeelzaal in Thesinge 
met ingang van het schooljaar 20132014 
te sluiten. Peuters uit Garmerwolde en 
Thesinge bezoeken de peuterspeelzaal. De 
peuterspeelzaal was volgens de gemeente 
niet meer rendabel omdat te weinig ouders 
hun kinderen naar de peuterspeelzaal laten 
gaan. 

Op verzoek van de ouderraad van CBS De Til is 
een onderzoek gestart onder de ouders die kin
deren in de leeftijd van 0 tot 4 jaar hebben. We 
wilden graag in kaart brengen hoeveel kinderen 
de peuterspeelzaal de komende twee schoolja
ren gaan bezoeken. Onder leiding van Anita op 
den Kelder is een enquête ontwikkeld en de 

Basisscholen willen peuterspeelzaal open houden
beide scholen werd verzocht om de enquêtes te 
verspreiden onder de doelgroep. Dit is gebeurd 
en tot onze grote verrassing blijkt dat er veel 
meer kinderen dan aangenomen werd de 
komende twee jaar de peuterspeelzaal zouden 
willen bezoeken. 
Voor zowel OBS Garmerwolde als CBS De Til is 
het van groot belang dat de peuterspeelzaal 
blijft bestaan. Het is een voorschoolse voorzie
ning die zorgt voor een soepele overgang naar 
groep 1 en voor de leefbaarheid van de dorpen 
is het van belang dat de voorziening blijft. Een
maal gesloten komt de voorziening waarschijn
lijk nooit meer terug. In een overleg hebben de 
beide directeuren van de scholen uitgesproken 
dat ze alles op alles willen zetten om de peuter
speelzaal te laten blijven bestaan. 
Met de uitkomst van het onderzoek zijn de alge

meen directeuren van de beide verenigingen 
waarbij de scholen aangesloten zijn naar de 
gemeente Ten Boer gestapt. Momenteel wordt 
bekeken of de eerder aangekondigde sluiting 
alsnog opgeschort kan / moet worden. 
Mocht u geen enquête ontvangen hebben, maar 
wel een kind in de leeftijd van 0 tot 4 jaar heb
ben, dan hopen we dat u zich wilt melden. U kunt 
de enquête alsnog invullen. U kunt zich melden 
bij de directeur van CBS De Til (Joyce Mollema) 
per telefoon (0503021172) of via email (basis
schooldetil@gmail.com).
We houden u op de hoogte van de ontwikkelin
gen! Hartelijke groet,

Teams, MR en OR
OBS Garmerwolde

CBS De Til 

Uit het eerste jaarverslag van de ijsver
eniging: ‘Op den 2 januari 1908 wordt de 
“IJsvereeniging Thesinge en Omstreken” 
opgericht. Het doel der IJsvereeniging is, 
te zorgen dat het Thesingermaar geschikt 
worde voor schaatsenrijden, door het in 
orde maken van een baan vanaf ‘t Damster
diep naar de molen Kieviet in aansluiting 
met de ijsclub van Sint Annen. De leden be
talen een jaarlijkse contributie van 50 cent, 
arbeiders 25 cent’. Er waren twee arbeiders!

Men schaatste dus over het Thesinger Maar van 
Rollen bij Ruischerbrug tot aan de molen Kie
viet. Deze stond aan de Zuidwending (nu het 
Harm Westerskanaal waarlangs de Eemsha
venweg loopt), halverwege de boerderij van 
Holtman en Lutjewolde.
Op 17 november 1920 wordt de naam veran
derd en richt men ‘IJsvereeniging De Scheuvel’ 
op. Het doel der ijsvereniging is ‘het houden van 
hardrijderijen en andere wedstrijden betrekking 
hebbende op ijssport’. De leden betaalden een 
jaarlijkse contributie van 1 gulden. En hoe zat 
het met de arbeiders? Dat zoeken we uit!
Onder de klanken van ‘komt allen tezamen’, 
spoedden ook wij ons naar  nee niet de stal van 
Bethlehem  maar naar het Scheuvelhoes van 
Taisn. Op deze vrijdag 21 december 2012 werd 
de jaarlijkse vergadering gehouden van, u raadt 
het al: ijsvereniging ‘De Scheuvel’ te Thesinge. 
We werden hartelijk ontvangen door een 
bestuurslid die met zijn knieën gebogen voor de 
pot lag. Niet omdat hij moest ….. in die pot  hij 
had nog geen druppel gedronken  maar blijk
baar moest er iets gerepareerd worden aan het 
toilet. Hoe het ook zij, de voorzitter, de heer W. 
Ritsema, heette de 36 aanwezigen om pünktlich 
20.30 uur welkom. Het is een mooi gebouw 
geworden, dankzij onze oosterburen. Maar ook 
enkele meelevende en meewerkende dorpsge
noten hebben hun steentje bijgedragen. Alhoe
wel, steentje, het gebouw is grotendeels van 
hout. Arend Kol had voor een mooi bord gezorgd.

IJs en weder dienende
In november 1940 werd aan vrouw Slachter een 
bedrag van fl. 3,50 betaald voor het ophalen van 
de contributie. Trieneke krijgt als enige vrouw in 
het bestuur geen vergoeding, maar dat deert 
haar niet. De contributie werd trouwens ver
hoogd naar € 7,00. Daar had niemand bezwaar 
tegen. Ik weet dat ik me nu op glad ijs begeef: 
ook de aanwezige Garmerwolder niet. Maar 
waarom zou hij ook, in zijn dorp kunnen ze 
jaloers zijn op zo’n mooie baan + huis.
En toen gingen heel vlug de dominees voorbij. 
Niet dat die in Thesinge wonen, maar dat is een 
uitdrukking dat er een korte stilte valt. Vroeger 
waren de predikanten Van Wijk (geref.) en Win
semius (herv.) ook lid van de ijsclub. Of ze ooit 
op de schaats hebben gestaan? Sommige men
sen  dominees zijn ook mensen  rijden een 
scheve schaats. Dat was overigens bij deze 
twee eerwaarde heren niet het geval. We sloten 

de vergadering af met de tombola onder leiding 
van de man van het mechanisatiebedrijf.
Dat had je vroeger niet. Nee, inderdaad geen 
tombola, maar wel een soort verloting. In de 
beginjaren zorgde M. v.d. Klok voor drie eenden 
(geslacht) à fl. 3,45. In de crisisjaren voor fl. 
2,50. Of V.d. Klok te duur werd voor de vereni
ging of omdat hij de eenden de nek had omge
draaid, in 1940 (het begin van de oorlog) besluit 
het bestuur zes worsten à fl. 2,00 te kopen bij P. 
Havinga. Het is kerst als ik dit schrijf. Vrede op 
aarde en dus ook vrede met de inwoners van 
ons buurdorp. Misschien hebben ze niet zo’n 
mooie ijsbaan en scheuvelhoes, zij zijn natuur
lijk van harte welkom. Maar pas op: wel lid wor
den hè!

Jakob van der Woude

Foto: Joost van den Berg
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Het jaar 2012 was voor de Verzoamelstee 
in Thesinge een van vallen en opstaan. Een 
jaar met minder leuke herinneringen, maar 
gelukkig voeren mooie herinneringen de 
boventoon. Samen hebben we genoten van 
de woensdagochtenden en samen hebben 
we er alle vertrouwen in dat 2013 minstens 
zo leuk wordt. Op woensdag 19 december 
hebben we het jaar afgesloten met een ge
zamenlijk kerstdiner. Clara van Zanten had 
voor ons een voortreffelijk driegangenmenu 
bereid, en daar hebben we samen heerlijk 
van gesmuld en van genoten. Op naar 2013!

De breisters Marion Vuijst en Jannie Ritsema 
gaan ook in het nieuwe jaar door met breien.
Marion heeft al een paar breilessen gehad en 
binnenkort loopt ze, met dank aan Jannie Rit
sema, in haar zelfgebreide sokken. Prachtig dat 
beide dorpsgenoten elkaar door de Verzoamel
stee hebben gevonden.
Het jaar 2013 is ook het jaar van de digitale snel
weg. Tien senioren die wel wat hulp kunnen 
gebruiken met hun computervragen worden 
ondersteund door zes paar helpende handen. 
Daarnaast gaan vijf senioren binnenkort hun 
eerste stappen zetten. Ook voor hen zijn er hel
pende handen beschikbaar. Geweldig dat 
dorpsgenoten elkaar ook hierin willen onder
steunen.

De Verzoamelstee
Naast deze twee doorlopende activiteiten blij
ven natuurlijk de wekelijkse inloopochtenden en 
themabijeenkomsten op de woensdagmorgen. 
De eerstvolgende themabijeenkomst is woens
dagmorgen 6 februari om 9.30 uur in dorpshuis 
’t Trefpunt. Het thema is fotografie.
Dorpsgenoot Gerard Kingma is reis en natuur
fotograaf en geeft deze ochtend een presentatie. 
Gerard heeft met zijn foto’s al vele onderschei
dingen ontvangen en daarnaast wordt zijn werk 
regelmatig geëxposeerd en gepubliceerd. Een 
bezoekje aan zijn website, www.kingma.nu, is 
zeker de moeite waard.
Het zou leuk zijn als je 6 februari drie zelfge
maakte foto’s meeneemt. Dat mogen je mooiste 
foto’s zijn, maar ook foto’s die iets minder goed 
gelukt zijn. Misschien heeft Gerard tips en trucs 
om van je minder goed gelukte foto de volgende 
keer je mooiste foto te maken. 

Om een beetje geld in de kas van de Verzoamel
stee te krijgen, vragen we deze ochtend een 
bijdrage van € 3,00. Dit is inclusief een kopje 
koffie of thee.
Ook zijn er plannen om op een zaterdag een 
workshop fotografie te geven.
Over kosten en dergelijke later meer, maar mocht 
je nu al belangstelling hebben, aarzel dan niet om 
contact met mij op te nemen via: jannahofstede@
home.nl of telefoon 050 302 2475.
Je ziet, de Verzoamelstee gaat bruisend het 
nieuwe jaar in.
We hopen je te ontmoeten op een van de inloop
ochtenden, themabijeenkomsten of bij de door
lopende activiteiten. Je bent van harte welkom! 
Tot ziens.

Janna Hofstede

Hier dan de oplossing van de fotoquiz in de 
novemberkrant van vorig jaar.
Langs de oever van de Ruiten Aa in Sellingen, 
in de prachtige streek Westerwolde, staat op 
een heuvel het kunstwerk ‘Theater van de 
Natuur’ van beeldend kunstenaar Adriaan Nette.
Via stenen treden van de natuurheuveltrap 
beklim je de heuvel en in iedere trede is een 
gedicht uitgehakt. Van bovenaf kun je met een 
draaibaar toneelkader genieten van de slinge
rende rivier. Je kunt ook, net als Jakob, even 
plaatsnemen op het bankje.
Binnenkort gaan Jakob en ik met de prijswin
naars Truus Top en Willem en Trientje Zijlema 
een bezoekje brengen aan het mooie Sellingen.
 

Jakob en Janna

Het andere bankje

Het draaibare toneelkader (foto: Janna Hofstede)

Foto’s van oud Garmerwolde?

Het is binnenkort weer voorjaar. Als u bij een 
(zolder)opruiming oude foto’s of misschien zelfs 
wel filmpjes van Garmerwolde tegenkomt, denk 
dan aan de Historische Commissie. Wij hebben 
inmiddels een verzameling van circa 140 foto’s 
maar er bestaat vast nog veel meer beeldmate
riaal. Geef ons even een seintje, dan komt één 

Dorpsweg Garmerwolde omstreeks 1930? In de woning links woont nu de familie Kappetijn en 
rechts op de foto staat Café De Unie dat in juli 1982 is afgebrand. (fotograaf onbekend)

van ons bij u langs om er een digitale kopie van 
te maken. Met name zijn we op zoek naar foto’s 
van dorpsgezichten en huizen en boerderijen 
die inmiddels uit het straatbeeld verdwenen zijn.

Henk Vliem, 050 5416341
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Sinds begin dit jaar ben ik als 
redactielid voor Garmerwolde 
betrokken bij deze krant. Sinds 
januari vorig jaar woon ik met veel 
plezier aan de Dorpsweg in Gar
merwolde, waarover deze krant al 
eerder heeft bericht. Mijn band met 
het dorp bestaat echter al veel lan
ger. Ik ben opgegroeid in de oude 
pastorie naast de kerk, waar mijn 
ouders nu nog steeds wonen. Hoe
wel ik als student enige tijd in Gro
ningen heb gewoond, heb ik Gar
merwolde altijd als een zeer prettig 
dorp ervaren en toen ik de moge
lijkheid kreeg om opnieuw in alle 
vrijheid in een dorp zo dicht bij de 
stad te wonen heb ik hier snel voor 
gekozen.

Nieuwe fotografen

Hallo, ik ben Joost van den Berg, 
bijna 24 jaar oud en woon al die tijd 
in Thesinge. Ik ben derdejaars stu
dent bij de opleiding Medisch 
Beeldvormende en Radiothera
peutische Technieken aan de Han
zehogeschool in Groningen. 
Mijn hobby’s zijn het fotograferen 
van sport en natuur en ik voetbal 
daarnaast ook bij vv GEO, in het 
derde elftal. Ik fotografeer al sinds 
mijn dertiende. 
Eerder leverde ik als freelancer al 
foto’s aan de G&T.

Joost van den Berg

Hallo! Sinds januari dit jaar schuif 
ik, Mareen Becking, aan bij de G&T 
als fotografe, samen met Joost van 
den Berg. Als ik niet met mijn 
camera op zoek ga na een leuke 
spot, dan werk ik als yogadocente 
en fysiotherapeute in Haren en 
Groningen. Bewoonster van The
singe ben ik sinds een jaar en het 
bevalt nog steeds helemaal prima, 
net voor de toren van Groningen en 
lekker in de wijde vlakte van het 
Groninger noordoosten. Ik hoop de 
G & T met mooie foto’s te kunnen 
verrijken. Tot de volgende shooting!

Tschüss, Mareen

De nieuwe G&T-fotografen voor Thesinge: Mareen Becking en Joost van 
den Berg. ‘We hebben er zin in!’ (foto: Joost van den Berg)

Gezocht: G&T-eindredacteur
De redactie van de G&T is een 
team van dorpsgenoten die samen 
de krant maken. Een onderdeel 
hiervan is de eindredactie die uit vijf 
personen bestaat, met elk hun spe
cialisme.
De redactie vergadert eenmaal per 
maand en bepaalt de inhoud van 
de volgende krant, de eindredactie 
‘bouwt’ de krant.
De G&T is op zoek naar een nieuwe 
eindredacteur. 
Deze eindredacteur houdt zich 
bezig met het ordenen van de per 
email binnengekomen kopij, het 
corrigeren van fouten en controle
ren op aanwezigheid van koppen, 
intro’s en fotobijschriften. Alle kopij 
wordt in een tekstbestand verza
meld en doorgegeven aan de 
vormgever, die de G&T opmaakt. 
Een ander lid van de eindredactie 
controleert de opmaak (drukproef) 
en geeft de uiteindelijke opdracht 
om te drukken.

Vind je het leuk om eens in de twee 
maanden de eindredactie voor de 
G&T uit te voeren of wil je meer 
informatie, neem dan contact op 
met Desiree Luiken, 050 302 3352 
of Jan Ceulen, 050 311 6551.

Nieuw redactielid: 
Freek Mandema

In het dagelijks leven ben ik bezig 
met het afronden van mijn promotie 
in de ecologie aan de Rijksuniversi
teit Groningen. Hiervoor heb ik de 
afgelopen vier jaar onderzoek 
gedaan naar de effecten van 
beweiding op vogels, met name in 
kwelders. Het veldwerk voor dit 
onderzoek speelde zich af langs de 
noordkust van Friesland, waar ik 
dan ook veel tijd heb doorgebracht.
Nu ben ik vooral bezig ben met het 
schrijven van mijn proefschrift en 
op zoek naar werk voor nadat ik 
gepromoveerd ben. Redactiewerk 
voor de G&T is hierbij een welkome 
afwisseling. 
Het redactiewerk geeft mij ook de 
kans om opnieuw kennis te maken 
met het dorp en de mensen die hier 
wonen. Veel mensen ken ik al 
lange tijd van gezicht, maar als kind 
heb ik toch lang niet van iedereen 
de namen onthouden. Ik hoop de 
komende tijd dan ook via het redac
tiewerk zowel Garmerwolde als 
Thesinge opnieuw te ontdekken en 
op deze manier samen met de 
lezers van de G&T op de hoogte te 
blijven van wat er in beide dorpen 
speelt.

Freek Mandema

Freek Mandema (foto: Cees Leurs)

Een culturele rondleiding door Jakob v.d. Woude en dan een etentje met 
de voltallige redactie, dat is eindredacteurs loon… (foto: Cees Leurs)

Vind je het leuk om artikelen te 
schrijven over onderwerpen die 
spelen in de dorpen? Ook dan ben 
je welkom als schrijver of redactie
lid van de G&T.

Van de redactie: 
ons archief
Het is binnenkort weer voorjaar. Als 
u bij een ‘zolderopruiming’ besluit 
om de oude Garmer & Thesingers 
weg te doen, denk dan even aan de 
redactie. Wij halen ze graag bij u 
op. En weggooien kan immers altijd 
nog?
We hebben inmiddels wel ons digi
tale archief op orde (www.gentex
press.nl/archief), maar ons papie
ren archief kan van sommige 
uitgaven nog wel een exemplaar 
gebruiken.
Alvast bedankt!
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Een eeuwige tweestrijd van onderzoekers en 
wetenschappers. Wat goed is voor de mensheid 
kan ook verkeerd uitpakken. Chrétien Schouteten 
(1944) uit Thesinge schreef De scheikundige, 
een toneelstuk over het dramatische leven van 
Fritz Haber, een uitgave van Ter Verpoozing uit 
Peize. Fritz Haber, een JoodsDuitse scheikun
dige ontdekte in 1909 een manier om ammoniak 
uit luchtstikstof te maken. Tijdens de eerste 
wereldoorlog was Duitsland daardoor onafhan
kelijk van import van chilisalpeter uit Zuid 
Amerika. Ammoniak is de grondstof voor kunst
mest maar ook voor explosieven. De honger de 
wereld uit en dankzij diezelfde ammoniak een 
verlengde wereldoorlog.
Fritz Haber was een trotse Duitser. Hij hielp zijn 
land in de strijd tegen de vijand. Haber ontwik
kelde ook gifgas dat in Vlaanderen duizenden 
slachtoffers maakte. Deze scheikundige is ook 
de ontwerper van Zyklon, oorspronkelijk bedoeld 
voor bestrijding van ongedierte en door Hitler 
gebruikt bij de vergassing van Joden. Haber 
heeft die toepassing van zijn ontdekking niet 
meegemaakt. Hij werd door de nazi’s verbannen 
en stierf in 1934. Voor zijn ammoniaksynthese 
ontving hij de Nobelprijs. 

De groep Grensgeval komt zondag 17  februari 
a.s. weer in het dorpshuis De Leeuw in Gar
merwolde spelen. Twee jaar geleden hebben 
zij ook al een volle zaal enthousiast gekre
gen met hun muziek. De zanger en gitarist 
Henk Drenth is bij menig dorpeling in Gar
merwolde en Thesinge bekend vanwege zijn 
fitnessconditietraining in Ten Boer.

Grensgeval speelt vooral ballades uit Ierland, 
Schotland en Engeland en soms ook uit de VS, 
Canada en Australië. Daarnaast zijn er de 
nodige afwisselingen met instrumentale num
mers en muziek van eigen bodem. 
De naam Grensgeval zegt het al: het kan veel 
kanten op. Aanvullende specialiteiten zijn Oud
nederlands en Groningstalige projecten, waar 
soms ook liedjes van de Groninger volkszanger 
Ede Staal prima in passen. En door al die varia
ties is geen optreden van Grensgeval hetzelfde. 
Avontuur en melancholie, romantiek en tragiek. 
Van concertzaal tot evenement. Onder het 
motto: ‘van Dublin tot Nieuweschans’ en ‘van 
1600 tot heden’.
Een heerlijke kom zelfgemaakte erwtensoep 
met roggebrood zal dit optreden weer tot een 
feest maken! Dit zit bij de entreeprijs van € 10,00 
inbegrepen. Het concert begint om 11.00 uur en 
duurt tot ongeveer 13.30 uur. 
Reserveren kan via info@dorpshuisdeleeuw.nl.

Maud Onderstal

De scheikundige, toneel van Chrétien Schouteten
Kunstmest en explosieven op de planken – Dilemma’s voor wetenschappers

Chrétien Schouteten (foto: Gerard Stout)

Chrétien Schouteten: ‘Tijdens mijn loopbaan als 
leraar scheikunde aan het Willem Lodewijk 
Gymnasium in Groningen heb ik veel aandacht 
besteed aan ethiek. Wat mag wel en wat mag 
niet in de wetenschap? Die vragen zijn heel 
belangrijk, naast goede kennis van scheikunde. 
Dit toneelstuk kan heel goed door leerlingen 
worden gespeeld. Maar ik ben ook op zoek naar 
een theatergezelschap dat dit dramatische stuk 
aandurft.’
Schouteten benadrukt dat ook in het persoon
lijke leven de dilemma’s terugkomen. ‘De eerste 
vrouw van Haber, Clara Immerwahr, was paci
fiste, terwijl haar man trots was op zijn bijdrage 
aan de oorlog. Dat levert geen harmonieus 
huwelijk op.’
De scheikundige is een toneelstuk dat ook bij 
lezing een indringende confrontatie oplevert. 
Schouteten heeft een levensbeschrijving van 
Fritz Haber opgenomen en een lijst met vragen 
over goed en kwaad: wat zou u zelf doen?

De scheikundige, het dramatische leven van Fritz 
Haber, 154 pag. Uitgever: Ter Verpoozing, Peize. 
ISBN 9789073064249. € 15,00. Te bestellen 
via: chretienschouteten@kpnplanet.nl.

Wegens het enorme succes van ‘Lopend Eten’ 
in Thesinge leek het ons leuk ook zoiets te orga
niseren in Garmerwolde, maar dan op de fiets. 
In groepjes wordt er van het voorgerecht naar 
het hoofdgerecht en het dessert gefietst. De 
groepjes wisselen van samenstelling, zodat je 
steeds weer bij andere mensen aanschuift.
Het is de bedoeling dat de deelnemers ook de 
koks zijn. Er worden echt geen culinaire hoog
standjes verwacht, het gaat vooral om de gezel
ligheid en het plezier. En… je spreekt weer eens 

Snertconcert met 
Grensgeval

Fietsend Eten Garmerwolde
‘nieuwe’ mensen. De start is in het dorpshuis en 
daar eindigen we ook. De kosten bedragen 
€15,00 per persoon. Verdere details vindt u in 
het februarinummer.
Behalve deelnemers hebben we ook vrijwilligers 
nodig die mee willen helpen om dit leuke evene
ment te organiseren (o.a. helpen in het dorpshuis).
Enthousiast en/of nieuwsgierig geworden of wil 
je je al aanmelden? Bel of mail ons: Leni Arends, 
06 13 005 112 / l@far.speedlinq.nl of Jurrien 
Baretta 06 51 292 123 / jurrien@baretta.nu.

Duurzaamheidsprobleem: in Thesinge hebben sommige huizen last van knaagschade door wilde 
dieren; ofwel hoe duurzaam zijn bakstenen? Als u weet welk dier dit doet (en waarom) kunt u dit 
melden aan de redactie. De oplossing staat in een volgende editie. (foto: Jan Ceulen)
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Op 15 en 16 december werd de 
familievoorstelling ‘Scrooge’, een 
bewerking van ‘A Christmas Carol’ 
van Dickens, opgevoerd in en rond 
de kerk van Garmerwolde. Een 
voorstelling van Wester Theater met 
medewerking van vele vrijwilligers 
uit Garmerwolde en omgeving, en 
met als drijvende kracht Hannie 
Havenga. De voorstelling was een 
groot succes getuige de extra voor-
stelling die ingelast werd om alle 
belangstellenden de mogelijkheid te 
geven de voorstelling te bezoeken.
(foto’s: Sieb-Klaas Iwema)

Scrooge
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Begin 1946 werden de eerste wed stijden 
 gespeeld met zo’n twaalf leden. In de loop der 
jaren is het aantal leden gestegen naar twintig 
en vervolgens teruggelopen naar het huidige 
aantal van negen. Het is dus tijd om actie te 
voeren om meer leden te werven. 
Voorzitter Kor Schutter, secretaris Jaap Koenes 
en penningmeester Berend Balkema hebben de 
zaken goed onder controle en de NNDB (Nieuwe 
Noorder Dam Bond) zorgt voor een wedstrijd
programma. Negen keer per jaar wordt er een 
wedstrijd gespeeld tegen een andere club. Dit is 
gepland door het hele noorden met als grootste 
afstand naar Munnikezijl en Annen. De beste 
spelers van een club komen aan zet tegen 
elkaar. De eindbalans van 2012 is opgemaakt 
en op 1 staat Jaap Koenes, 2e is Kor Schutter, 
3e B. Swierenga, 4e Gerard Sewüster en 5e Jan 
Plijter. De heer Plijter vertelt mij: ‘Wij zijn alle
maal ongeveer even sterk en het is spannend 
wie er bij de eersten eindigt want dat betekent 
dat je bij een wedstrijd tegen de toppers van de 
tegenpartij moet uitkomen.’

Oude dorp
Het is wel heel bijzonder om 67 jaar lid van een 
club te zijn. Dit geldt voor Nico Schutter en Jan 
Plijter. In het appartement van Plijter in Bloemhof 
staat een oud, nog ingelegd dambord op tafel. Hij 
speelt regelmatig probleemsituaties op dit dam
bord na: ‘Daar leer je van en ook van het oplossen 
van de damproblemen die het Dagblad van het 
Noorden altijd op de denksport pagina plaatst. Ik 
heb al een aantal keren een geldprijs gewonnen.’
Jan vertelt verder: ‘Na mijn 65e heb ik me er meer 
in verdiept en ben ik veel beter gaan spelen. 
Vroeger had ik daar geen tijd voor, ik werkte bij 
de boer. Voor de oorlog heb ik in Garsthuizen en 
Norg gewoond en gewerkt en vanaf het begin 
van de oorlog tot 1956 weer in Thesinge. Wij 
woonden op Moeshorn op de plek waar nu de 
familie Kits woont. Daarna werd ik inwonend 
knecht in Wittewierum. Toen de boer niet meer 
kon werken heb ik land gehuurd en nog zelfstan
dig geboerd. Dat was een goeie tijd, elk jaar kocht 
ik er een koe bij! Van de boerderij ben ik naar Ten 

Damclub Thesinge & Omstreken

Post verhuisd en nu woon ik alweer ruim vijf jaar 
in deze mooie aanleun woning in Ten Boer.’

Muziek
‘Het is mooi om regelmatig in Thesinge te zijn. 
Tot ‘78 ben ik ook lid van de muziekvereniging 
geweest en kwam ik twee keer per week in mijn 
oude dorp. Van die vereniging was ik veertig jaar 
lid. In deze winterperiode wordt ik opgehaald 
met de auto maar ik heb zelf nog een rijbewijs 
dat nog vier jaar geldig is. Op dinsdag dam ik in 
Garrelsweer en op donderdag in Thesinge. Het 
is gezellig, er is koffie en ik geniet van het spel. 
Na afloop drinken we meestal nog een borreltje.’ 

Een van de oprichters van de Damclub in 
Thesinge woont in een appartement van 
Bloemhof in Ten Boer. Het is de 93jarige Jan 
Plijter. Hij heeft samen met Nico Schutter, die 
nu in Bedum woont, met een groepje man
nen eind 1945 de damclub T&O opgestart. 
De materialen werden overgenomen van de 
damclub uit Garmerwolde die in de oorlog ter 
ziele was gegaan. Drie Garmerwolders stap
ten mee over naar Thesinge.

Jan Plijter achter het dambord (foto: Mareen Becking)

 

Denksport is ook favoriet op televisie. De heer 
Plijter kijkt graag naar een quiz of naar lingo. Hij 
kient het zo uit dat hij soms drie programma’s 
opeenvolgend kan zien. Andere sporten waar hij 
graag naar kijkt zijn voetbal en schaatsen. Op 
het dressoir in de kamer staan bekers en er han
gen medailles aan de wand. Dit is slechts een 
deel van alle gewonnen trofeeën. Een opvallend 
stuk is de herinnering aan het 60jarig bestaan 
van de club in 2005. Als medeoprichter kreeg 
Jan Plijter een vergulde opgestoken duim. Op 
19 februari hoopt de Damclub veel geïnteres
seerden in het Trefpunt te ontvangen om kennis 
te maken deze mooie denksport.

Truus Top
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Verhullend

Als je vroeger pech had, kreeg je de tering. Dan ging je naar een 
herstellingsoord, waar je door de landelijke omgeving en gezonde 
lucht hopelijk genas. Maar kans op genezing was klein. Niet voor 

niets heeft ‘teringlijer’ nog steeds een negatieve klank.

Omdat de tering veel slachtoffers eiste, werd het een Gevreesde Ziekte. 
Uit angst of bijgeloof besloot men niet meer de naam ‘tering’ te gebruiken, 
maar de medische term ‘tuberculose’. Toen er echter mensen aan bleven 
doodgaan, werd ‘tuberculose’ afgekort tot ‘tbc’. Maar dat hielp ook niet, de 
ziekte bleef slachtoffers eisen. Uiteindelijk werd het ‘tb’, en dat hielp. Een 
medische doorbraak zorgde ervoor dat de gevreesde volksziekte lang
zaam maar zeker uit beeld verdween, nog net voordat je elkaar ‘de t’ kon 
toewensen.

Eenzelfde ontwikkeling zien we bij de huidige Volksziekte Nummer Eén: 
kanker. Dat woord wordt ongaarne in de mond genomen. Hier doet zich 
hetzelfde verschijnsel voor: in plaats van ‘kanker’ heeft men het vaak over 
‘K’, of ‘de ziekte’, die je elkaar wél kunt toewensen.

Dit verschijnsel heet ‘eufemisme’, volgens Van Dale ‘het gebruik van een 
verzachtend, verbloemend of verhullend woord’. Nederlanders zijn daar 
goed in. Je doet, denkt of zegt onheuse dingen, maar het liefst op een 
verzachtende, verbloemende of verhullende manier. Sla de krant er maar 
op na: een illegale buitenlander heet tegenwoordig een ‘ongedocumen
teerde’. Werkeloos kun je niet meer worden, je bent hooguit ‘werk zoekend’. 
Er is ook hoop voor de invaliden en mindervaliden onder ons; die heten 
tegenwoordig ‘andersvalide’. En de NS bakt ze helemaal bruin. Daar heb
ben ze het hatelijke woord ‘vertraging’ helemaal geschrapt. Het heet nu: 
‘De stoptrein naar A. van 11 uur vertrekt om half 4 van spoor 1a.’

Fredje Bouma

Nereda
Op 20 en 21 december werd er op het Neredaproject bij de zuivering in 
Garmerwolde een open dag voor genodigden gehouden. Men stond er bij 
stil dat de ruwbouw het hoogste punt had bereikt en met de nodige uitleg 
konden naast het bedieningsgebouw ook de tanken (aanvoerbuffer, twee 
Neredatanks en korrelslibbuffer) zowel van bovenaf als aan de binnenkant 
worden bekeken. De eerste Neredatank had men al met ± 10.000 kuub 
(circa 10 miljoen liter!) water op waterdichtheid getest.

Tekst en foto: Sieb-Klaas Iwema

Een blijvertje
Als je zoon al op leeftijd is en nog 
steeds onder moeders rokken 
woont en geniet van haar Hollandse 
pot en compleet tevreden met deze 
situatie is, wat doe je dan als moe
der? Je hebt immers niet het eeu
wige leven en er moet eigenlijk wel 
iets gebeuren. De beste oplossing: 
zoon moet aan de vrouw. Dat, en 
een buurman die aast op je boerde
rij en je land, gaven toneelgroep 
Theater te Water voldoende ingre
diënten om er een heerlijke klucht 
van te maken. De jonge spelers
groep maakte er weer een dolle 
avond van. Snel spel met geestige 

dialogen, afgewisseld met prach
tige liedjes, maakten dat de volle 
zaal genoot van een heerlijk 
avondje toneel.
Als u er niet bij was en dit stuk ook 
wilt zien wordt het u gemakkelijk 
gemaakt. Theater te Water speelt 6 
maart in dorpshuis De Leeuw in 
Garmerwolde. 
Kaarten kunt u reserveren door te 
bellen naar nummer 06 13 738 359. 
Niet vergeten hoor, dat zou echt 
zonde zijn.

Pluc Plaatsman, 
Stichting Felicitas

Theater te Water (foto: Mareen Becking)
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Dit jaar had Dorpsbelangen de nijjoarsvezie
de in Café Molenzicht een originele invulling 
gegeven: geen optreden, maar een quiz over 
het dorp, gepresenteerd door het onnavolg
bare talent Edward ‘Willie’ Oudman. 
Er werden vijf groepen gevormd die tegen el
kaar streden om de punten. En als vanouds 
konden we weer genieten van Tomasvaer en 
Pieternel en van de tombola.

De sfeer zat er gelijk in met het raden van een 
lach, die werd afgespeeld over de boxen. De 
lach werd niet direct herkend. Typisch, want hij 
was van uw verslaggever… Voorts kwamen er 
vragen in de trant van: waar woont de oudste 
Thesinger, waar woont de hulpsinterklaas en er 
moest een beroep worden uitgebeeld. Zeer 
opmerkelijk was dat het beroep paal dansen bij 
de eerste de beste beweging al geraden werd.

Traditie
Rond negenen verschenen voor de 33e keer 
Tomasvaer en Pieternel. Ze zijn na al die jaren 
wat minder tekstvast geworden, maar dat hoort 
er ook een beetje bij, vooral wanneer Pieternel 
een woord verbetert dat Tomasvaer verkeerd 
uitspreekt. En Pieternel zat aan het begin direct 
al op pagina 3. Al met al weer hilarisch. Het is 
elke keer weer hartverwarmend wanneer het 
afgelopen jaar de revue passeert. Anekdotes, 
milde kritiek (op de machinegeweren bij Sint 
Maarten en rook rond de til op een zondag  wie 
was dat…?), de overledenen en de nije potjes. 
Bravo Roelie Dijkema en Roelf Jansen!
Dorpsbelangen verzorgde de inwendige mens 
ook goed: er gingen, naast de traditionele 
boeren jongens en rolletjes met slagroom, deze 
keer ook schalen met kaas en worst rond.
Dit jaar dus geen optredende artiest(en); mis

De kerstnachtdienst in de N.H. kerk te Garmer
wolde op 24 december jl. was een mooie open 
avond met een goed gevulde kerk. Er werd een 
prettige dienst gehouden, ondersteund door het 
mooie zingen van het Gemengd Mannenkoor, 
met solozang van Ton Werdekker.
Daarna nog even wachten en toen trokken de 
Trekpadbloazers door het dorp. Op verschil
lende plekken werd er stil gestaan en vrolijk 
enkele kerstliederen geblazen. 
Het klonk heel mooi in de rustige nacht.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Nijjoarsveziede 
Thesinge

schien wel een wijs besluit daar in de voor
gaande jaren de ingehuurde act telkens slechts 
bij een deel van het publiek in de smaak viel. Op 
licht bestraffende toon herinnerden Tomasvaer 
en Pieter nel ons er nog aan, dat vorig jaar de 
aan wezigen door het optreden heen zaten te 
kwekken.

Meer lol
Hierna werd de quiz weer opgepakt; weer 
enkele opgenomen ‘lachen’, meer vragen en 
beroepen en spieker poepen. Een spijker aan 
een touw rond je middel moest in een fles belan
den. Edward: ‘Die van Johan Mollema is veuls 
te kort’. Vervolgens muziek: een liedje werd 
gestopt en dan moest je doorzingen. Tenslotte 
kregen we zes babyfoto’s te zien van (oud)
bestuursleden van Dorpsbelangen en moesten 
we invullen wie het waren. Na het tellen van de 
punten (ietwat onoverzichtelijk neergepend op 
vellen papier aan de wand) kreeg elke groep 
een prijs. Van onze groep (jawel, die met de min

ste punten) ontving eenieder een chocolade
beker (van aardewerk wel te verstaan).

Meer traditie
Ook de onvermijdelijke tombola leverde weer 
traditioneel vermaak. Altijd zijn er, door een mys
terieuze speling van het lot, weer mensen die 
heel veel winnen. Van een doorgestoken kaart 
was echter geen sprake: uw reporter trok zelf de 
lootjes (en Ina van Zanten roerde vrijwel perma
nent in de doos) en heus, dat Annelies Hofstede 
er met zowat de helft van de prijzen vandoor 
ging was echt stom toeval.
Al met al weer een zeer geslaagde veziede die 
wel minder drukbezocht was dan in voorgaande 
jaren. Waar dat aan ligt vergt nog nader onder
zoek, maar we zaten zo allemaal wel een stuk 
ruimer. Misschien draagt dit verslag bij aan een 
grotere opkomst in 2014. Tot volgend jaar!

Jan Ceulen

Het winnende team met links presentator Willie W. (foto: Joost van den Berg)

Mooi gezongen en gespeeld

Het Gemengd Mannenkoor Garmerwolde 
(foto: Sieb-Klaas Iwema)
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Vrijdag 18 jannewoarie was t weer tied veur 
de joarlekse Nijjoarsveziede van de Pladde
landsvraauwen in Gaarmwòl. De bond het 
n nije oetstroalen kregen, met n nije noam 
(Vrouwen van Nu), n nij logo en aandre kleu
ren. Mor de korenoar is bleven!

Op 13 november 2013 is t 80 joar leden dat er in 
Gaarmwòl n òfdallen opricht is. t Het joaren n 
bluiende verainen wèst, mor de leste tied lopt t 
ledenaantal wat terug: d’oldern valen òf en de 
jonge vraauwlu hemmen der gain zin meer aan 
of kennen t nait wachten. Mor de 35 leden dij 
nog over bennen, denken wel met en kommen 
traauw! De bedainen is dizze oavend weer in 
handen van de drij Jannen: Harm Jan Hoaven
goa, Jan Feenstroa en Jan Spannengoa.
Wie kennen genieten van n optreden deur de 
Fiebeldekwinten (n aander woord veur fratsen, 
flaauwekul). Zai verzörgen met heur drijen n hal 
gezelleg pregram met mooie lusterlaidjes, op n 
smuie menaaier ammekoar proat. Over hal 
herken boare zoaken, zoas het fieren van n ver
joardag (met wel 17 soorten frisdraank!), de 

Oud en Nieuw
Op 31 december werd er aardig wat vuurwerk 
afgestoken, overdag veel geknap en ‘s avonds 
het licht(grond)vuurwerk. Om 0.15 uur werd er 
weer volop geluid met de Garmerwolder kerk
klok en menig dorpeling – jong en oud – kwam 
elkaar veel geluk in het nieuwe jaar toewensen. 
Het was een gezellige samenkomst; sommigen 
benutten de gelegenheid om samen op te lopen 
naar Café Jägermeister, waar Douwe zelf achter 
de tafel stond te draaien. Ook hier werd menige 
wens over en weer gedaan en onder de gezel
lige klanken van Bony M., de Star Sisters enz. 
was het zomaar vroeg in de ochtend na een zeer 
gezellige nacht.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Velen hebben een gokje gewaagd om de lengte 
van de kerstboom te raden. Het was dan ook 
spannend om de uitslagen door te nemen en te 
ontdekken wie er het dichtst bij zat. De schat
tingen liepen uiteen van 4,90 m tot 11,90 m bij 
een gemeten lengte van 8,67 m. Geen van de 
deelnemers had deze lengte geraden, maar er 
waren twee personen die er slechts 2 cm naast 
zaten (8,65 m).

Aan de nieuwjaarsduik in Delfzijl deden ook stoere Thesingers mee. Vanaf de dijk was voor ons 
goed te volgen hoe drie kinderen Tammens - Guus (10 jaar), Tessa (17 jaar) en Teun (13 jaar) - na 
het startschot het koude water in renden. En natuurlijk er net zo snel weer uit om zich in een warme 
badjas te hullen en zich met de rest van de familie, die erbij was om ze aan te moedigen, naar de 
warmte van de auto te spoeden. (foto: Henk Tammens)

n Halle mooie oavend
wonderlieke gewoonte om drijmoal te smokken 
(de zanger bakt er laiver n echte veur), het 
geven van bienoamen vrouger om aal dij men
sen met dezulfde veur en achternoam oetnkan
der te holden (Appie Spar, Jan Neus, Grietje 
Spek, Jaantje Olwieven…), het körde, bondege 
van de Grunneger toal (in Uithuizermeeden 
wordt: op Mij) en aal dij nijmoodse kinder
noamen (Patrick, Joey, Damion, Denise, 
Meriyem en Shyenna…). Hal wat aans as Geert, 
Jan, Piet, Ina, Grietje, Annie… Gain wonder dat 
dij kinder gain Grunnegs meer kennen!
Om de kas te spekken, is der ook nog n verlötten. 
De priezen valen voak op bulten: de noamen 
Janny Wierengoa en Antje Noordhof worden dis 
keer wel hal voak nuimd! De reloade is veur Jan 
Feenstroa en de Grunneger streekmand gait 
noar Abel Menger.
En dat is din ook metain t ènd van n halle mooie 
oavend met zulfgebakken rolletjes (met of zun
der slagroom), rezienen op brandewien, pinda’s, 
neutjes, kees, worst en waarme hapkes.

Hillie Roamokker

De kinderen luiden het nieuwe jaar in.
(foto: Sieb-Klaas Iwema)

Kerstboomlengte Garmerwolde

Elisabeth Tolenaar en Cor van de Haar krijgen 
hun prijs (foto: Herman Huiskes)

Op 10 januari is de prijs uitgereikt aan de twee 
winnaars Elisabeth Tolenaar uit Thesinge en 
Cor van de Haar uit Ten Boer. De prijs bestond 
uit een mooie mand met producten uit de Agri
shop in Garmerwolde.

Dorpsbelangen Garmerwolde
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Sinds jaar en dag krijgt Thesinge met enige 
regelmaat bezoek van een hondje in z’n eentje: 
Spike. Hij woont in Noorddijk en zijn baas heet 
Henk Kuipers (tel. 050 541 1849). Spike komt 
voor de lol, voor familiebezoek (zijn zoon woont 
in Thesinge), maar meestal zit hij achter de 
vrouwtjes aan.
Veel mensen zien Spike voor Joep aan, dat is de 
man van Toos – J & T zijn de honden van Carla 
en mij. Spike lijkt inderdaad enorm veel op Joep, 
hij is alleen iets kleiner en heeft een litteken 
(ritssluitinkje) op z’n neus. We worden dan 
gewaarschuwd dat ‘Joep’ op de Lageweg loopt.
Ook horen we steeds vaker dat mensen zich 
zorgen maken over mogelijke ongelukken met 
of door Spike. En niet alleen door verkeer: laatst 
meldde een dorpsgenote gezien te hebben dat 
Spike werd aangevallen door een buizerd!
Ons advies: bel zijn baasje (doen wij ook regel
matig), misschien gaat hij dan beter op Spike 
letten.

Jan Ceulen en Carla Winkelman
Spike (links) en Joep met hun favoriete vrouwtje

(foto: Jan Ceulen)

Spike on the road
Wist-u-dat…
•	 	de	G&T	Express	met	een	tip	in	het	

decembernummer over duurzaamheid 
een landelijke trend heeft gezet?

•	 	een	wethouder	van	de	gemeente	Aa	en	
Hunze deze tip (over doucheplassen) 
heeft opgepakt?

•	 	dit	het	Dagblad	van	het	Noorden	en	de	
Volkskrant heeft gehaald?

•	 	de	temperatuur	van	het	Nederlandse	
rioolwater sindsdien met ruim een 
graad is gestegen?

•	 	Dorpsbelangen	Thesinge	twee	nieuwe	
bestuursleden zoekt?

•	 	u	zich	kunt	aanmelden	of	informatie	
kunt opvragen bij Geerten Eijkelenboom 

 (06 2700 5817) of Annelies Hofstede 
 (06 2005 1994)?
•	 	u	ook	een	mailtje	kunt	sturen,	naar	

dorpsbelangen@thesinge.com?

•	 	op	zondag	3	februari	om	14.30	uur	
blaaskapel ‘De Alpenjagers’ alsnog een 
nieuwjaarsconcert geeft?

•	 	dit	plaatsvindt	in	Bedum	in	het	Tref
centrum aan de Prof. Mekelstraat 15?

•	 	ze	blaasmuziek	uit	Bohemen	en	
Moldavië gaan spelen en er ook 
shantykoor ‘Oosterstörm’ te horen zal 
zijn samen met een heus scheeps
orkest?

•	 	de	entree	€	7,00	kost	en	u	kunt	reser
veren via 0516 462 096? 

Niet iedereen zal het weten, maar de gym
zaal in Garmerwolde kan door iedereen 
afgehuurd worden om te sporten. Nog min
der bekend zal zijn hoe dit geregeld kan 
worden. 

Zoals veel zaken in de gemeente Ten Boer is de 
exploitatie van de gymzaal overgedragen aan 
de gemeente Groningen. Sinds 2005/2006 
beheert de gemeente Groningen, via de 
Werkmaatschappij Sport en Recreatie (WSR), 
de gymzaal. 
Op de website van de gemeente  Groningen kan 
bij de WSR een aanvraag ingediend worden 
voor het huren van de zaal (google ‘gymzaal 
huren Garmerwolde’). In het algemeen is deze 
overdag en op maandag en dinsdagavonden 
beschikbaar, in de vakanties echter niet. 
Vervolgens kan tegen betaling van € 4,83 per 

Stoomfluitje
Gezocht: schoonmaakster/opruimster voor 
2 à 3 uur per week.
Fam. Elbertsen, L. vd Veenstraat 7, 
Garmerwolde; tel 050 549 2005.

Gymzaal Garmerwolde goedkoop te huur
uur voor de jeugd of € 7,58 per uur voor senioren 
(en € 50,00 borg) de sleutel opgehaald worden 
bij het gebouw van de WSR aan de Europaweg 
in Groningen. De borg krijgt u terug bij inlevering 
van de sleutel.
Simpel, zou u denken, maar let op! Pas sinds 
kort is de WSR op de hoogte van activi teiten van 
regelmatige gebruikers van de gymzaal, zoals 
de OBS, de sportvereniging  Garmerwolde en de 
harmonie. 
Het is dan ook voorgekomen dat de gymzaal 
werd verhuurd, maar toch niet vrij was. De WSR 
is vervolgens gemakkelijk in het terugbetalen 
van de kosten voor het verhuur, maar enige 
flexibiliteit bij de huurder van een sleutel blijft 
geboden, want u bent misschien niet de enige 
die er een heeft!

Freek Mandema
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Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge

Agenda

Foto van de maand

Eindredactie 
Garmerwolde:
Hillie RamakerTepper 050 541 5335 
Thesinge:
Desiree Luiken 050 302 3352
Jan Ceulen 050 311 6551
Fotograaf Garmerwolde
Cees Leurs 050 313 4043
Fotografen Thesinge
Mareen Becking 06 85 289 751
Joost van den Berg 06 49 642 559
Penningmeester
Tjakko Tjakkes 050 549 9344
W.F. Hildebrandstraat 61
9798 PH Garmerwolde
Bank: 32.07.05.749
IBAN: NL74 RABO 0320 7057 49
BIC: RABONL2U
 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 19 februari vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

van de maand. Maar op het hele Damsterdiep was op dat 
moment geen mens te bespeuren. Een eindje verderop aan 
de Geweideweg deze dappere schaatser. Lucas Hof 
vliegt over het ijs terwijl zijn vriendje bewonderend toekijkt. 
(foto: Cees Leurs)

Afgelopen zaterdag liep ik naar het Damsterdiep 
om wat schaatsers te fotograferen voor de foto 

Zondag 3 februari 
9.30 uur in Ten Post 
zangdienst door liturgiecommissie 
Ten Post
koffie na de dienst 
Zondag 10 februari 
10.00 uur in Garmerwolde 
ds. Buikema uit Appingedam

Zondag 3 februari
09.30 Dienst des Woords
14.30 Ds. S. Otten
Zondag 10 februari
09.30 Ds. J. Huisman
17.00 Ds. H.de Graaf (VB)

Zondag 17 februari 
1e zondag 40 dagentijd
10.00 uur in Thesinge
ds. Diemer uit Bedum
koffie na de dienst
Zondag 24 februari 
2e zondag 40 dagentijd
11.00 uur in Thesinge 
ds. V.d. Lagemaat uit Ten Boer

Zondag 17 februari
09.30 Ds. J.P. Boiten (H.A.)
14.30 Ds. J.P. Boiten (N.B.)
Zondag 24 februari
09.30 St. J. Rozema
14.30 St. J. Rozema

Elke zaterdag
Thesinge; 15.00  20.00 uur: Café 
De Oude School open.
Vrijdag 1 februari
Garmerwolde, De Leeuw; vanaf 
17.00 uur: Dorpsborrel, gefrituurde 
happen verkrijgbaar.
Woensdag 6 februari
Thesinge, Trefpunt; om 9.30 uur: 
thema fotografie door dorpsgenoot 
Gerard Kingma.
Zondag 17 februari
Garmerwolde, De Leeuw; van 
11.00 tot 13.30 uur: Snertconcert 
door Grensgeval (zie artikel).
Maandag 18 februari
Thesinge, Ridderplein; van 
9.4510.45: chemokar.
Woensdag 20 februari
Garmerwolde, De Leeuw; 19.45 
uur: Jaarvergadering Vrouwen van 
Nu plus een lezing door Barbara 
van Dam over het werk van een 
mediator.

Donderdag 21 februari
Thesinge, Trefpunt; vanaf 20.00 
uur: inloopavond Damclub 
Thesinge.
Zaterdag 23 februari
Thesinge; vanaf 9.00: ophalen 
oud papier.
Donderdag 28 februari
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 
uur: Koffiemorgen. Zowel mannen 
als vrouwen zijn van harte 
welkom; hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd.
Vrijdag 1 maart
Garmerwolde, De Leeuw; vanaf 
17.00 uur: Dorpsborrel, gefrituurde 
happen verkrijgbaar.
Garmerwolde; tussen 18.00 en 
20.00 uur: ophalen oud papier. 
Woensdag 6 maart
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 
uur: Theater te Water met ‘Een 
blijvertje’. Entree € 12,50 inclusief 
een consumptie. Reserveren via 
info@dorpshuisdeleeuw.nl.

‘De Soos’
Na een sportieve strijd luidt de 
eindstand voor het jaar 2012 als 
volgt:
Bert Buringa  42192
Jannes Ramaker 42176
Kees Wierenga 41414
Wilma Tammeling  33468
Detta van der Molen  32331
Riëtte van der Molen  31215
Henk Vliem   30626
Ria Visser  30592
Jan van der Molen  27362
Ton Bouchier  17767
Gretha Liemburg 12803
Theo Visser   5022

Een blij verraste Bert Buringa nam 
de beker in ontvangst en mag zich 
dus kaartkampioen 2012 noemen. 
Het zal duidelijk zijn dat niet ieder
een even vaak heeft meegedaan.

De uitslag van de januariavond is 
als volgt:
Jan van der Molen 5068
Jannes Ramaker 4747
Bert Buringa  4668
Wilma Tammeling 4667

Bert Buringa, de trotse kaart-
kampioen 2012 
(foto: Ton Bouchier)

De volgende keer is op dinsdag 12 
februari, aanvang 20.00 uur. Er 
kunnen nog klaverjassers bij; kom 
vrijblijvend een keertje meedoen…

Jannes Ramaker




