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VV GEO viert 65-jarig bestaan

In 2013 is het precies 65 jaar geleden dat 
voetbalvereniging Garmerwolde en omstre
ken (GEO) werd opgericht. 
GEO overleefde in die jaren meerdere  crises, 
zag een vrouwen elftal komen en gaan, 
bouwde een eigen clubhuis en bestaat anno 
2013 nog steeds: 65 jaar jong. Alle reden 
voor een feestje dus! Dat wordt gevierd van 
30 mei tot en met 1 juni.

Terugblik
Bij het vijftigjarig jubileum in 1998 verscheen het 
boek GEO-grafie en bij de zestigste verjaardag 
in 2008 een speciaal Jubileumclubblad. 
Uit dit boek en clubblad nu een kort overzicht 
van hoogtepunten en dieptepunten uit 65 jaar 
GEO. 

Het begin
GEO is eigenlijk ouder dan 65 jaar. Op 4 mei 
1935 werd de voorloper van GEO geboren. De 
Tweede Wereldoorlog betekende echter het 
einde van deze club.
Als officiële oprichtingsdatum geldt 1 mei 1948. 
Klaas Reinders, hoofd van de Lagere School 
Garmerwolde, was de eerste voorzitter. 

Rechts op de foto’s twee mannen, niet in voetbaltenue. De oudste man is Berend Wierenga. 
Van 1951 tot 1975 secretaris, en ondertussen ook nog waarnemend voorzitter van GEO. 
Hij redde ook de club in de donkere jaren 1954 tot 1958. Werkelijk alles haalde hij uit de kast om 
dat voor elkaar te krijgen. Niet alleen bij GEO, maar bij iedereen in het dorp was hij bekend. 
Op zijn brommer, alpinopet op, reed hij door het dorp om lotto- en totoformulieren op te halen. 
In 1975 werd hij tot erelid benoemd. (foto: archief GEO)

Het stadion 
De jonge club speelde zijn eerste wedstrijden op 
de plek waar nu de L. van der Veenstraat ligt. Na 
een korte tussenperiode op trapveldjes aan de 
overzijde van het Damsterdiep werd in 1951 aan 
de Geweideweg ‘Stadion Dijkzicht’ geopend, ge-
noemd naar de nabij gelegen dijk van het 
Eemskanaal. De naam ‘stadion’ was wat minder 
op zijn plaats. Het veld voldeed niet aan de ver-
eiste afmetingen en om dat te verhelpen werd de 
sloot gedempt met takkenbossen en vervolgens 
volgestort met aarde. Na de wedstrijd stonden 
emmers koud water klaar voor de spelers om het 
ergste vuil en zweet van zich af te spoelen.

Het clubhuis
Rond 1970 werd een nieuw veld aangelegd aan 
de W.F. Hildebrandstraat waar GEO nog altijd 
haar thuis heeft. Een clubhuis kwam er ook, in 

1986: een tien jaar oud schoolgebouwtje, voor 
één gulden gekocht van de gemeente. Tien jaar 
later werd het huidige clubhuis - een groots doe-
het-zelfproject - feestelijk geopend. 

GEO-vrouwen
Aan de kant van het voetbalveld staan en je man 
aanmoedigen is leuk. Maar waarom doen we 
zelf niet iets sportiefs, dachten de spelersvrou-
wen van het eerste elftal van GEO in 1963. Het 
werd een handbalclub die na vijf jaren van wis-
selend succes en veel plezier, ten onder ging. 
Maar in 1971 besloot een aantal vrouwen van 
dat handbalteam te gaan voetballen. In die tijd 
nogal schokkend: ‘Wichter kunnen toch niet 
voetballen?’, was de reactie. Ten onrechte, want 
twee dames speelden op hoog niveau mee in 
het Groninger selectie-elftal en in 1977 vierde 
het elftal zelfs het kampioenschap. 
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In de jaren tachtig verdween dit dameselftal, 
maar voetballende meisjes zijn er bij GEO altijd 
gebleven tot op de dag van vandaag.

Crises
Het seizoen 1954/1955 was een absoluut diepte-
punt: zeven leden telde de vereniging en ge-
speeld werd er niet meer. In de notulen schrijft 
de secretaris Berend Wierenga dan ook over 
‘een afbraakseizoen’ en ‘onhoudbare toestand’. 
Na het jubileumjaar 1988 was er weer sprake 
van een crisis. Het lukte niet om een opvolger te 
vinden voor aftredend voorzitter Henk Klunder. 
Er was maar een klein kader dat bestuurlijk  actief 
wilde zijn, en enkele bestuursleden hadden geen 
binding met de dorpen. Ook waren relatief veel 
spelers niet afkomstig uit de dorpen. Sportief 

gezien was het ook kommer en kwel: molestatie 
van een scheidsrechter, natrappen, niet op 
 komen dagen voor een wedstrijd. Een herstel-
commissie bracht uitkomst. Er kwam een nieuw 
bestuur en er werd gekeken hoe de vereniging 
weer gezond kon worden. En dat is gelukt.

GEO in 2013
Momenteel heeft GEO bij de mannen-senioren 
vier teams. Het eerste speelt 4e klasse KNVB.
De vrouwen bij GEO spelen samen met vrou-
wen van vv Harkstede in een combinatieteam.
Bij de junioren heeft GEO een B-team, bij de 
pupillen spelen een D-team, een E-team en 
twee F-teams.

Anne Benneker

Het jubileumfeest dat niet doorging
Een verjaardag die vier je. Maar het is, zeker als 
je wat ouder wordt, ook een moment om terug te 
kijken. 
In 2008, GEO werd toen zestig jaar, werd een 
Jubileumclubblad gemaakt. Op glanzend  papier, 
met mooie kleurenfoto’s. Als je daarin bladert en 
de foto’s bekijkt, zie je hoe snel de tijd gaat en 
hoeveel er in vijf jaar verandert. Hoe de schat-
tige F-jes van toen nu pubers in de dop zijn, 
sommigen van hen gaan al naar de middelbare 
school. En je ziet ook hoeveel verdriet GEO in 
die jaren heeft meegemaakt. 

Foto’s
Ach, de foto’s van alle elftallen in 2008. Spelers 
kwamen en gingen, maar veel spelers zijn nog 
steeds bij de club of verbonden met de club. 
Soms op een andere manier dan ze hadden ge-

dacht. Zoals Robin ter Veld, toen speler van A1. 
Hij speelt nu in het Nederlands elftal van geam-
puteerden. 
In 2011 overleed Sander van Dijk, als pupil bij 
GEO gekomen. In het Jubileumclubblad staat hij 
op de elftalfoto van de tweede selectie. In dat 
jaar werd het feestelijke slotweekend afgelast.
Terreinmeester Albert Zwerver (geen foto) vier-
de op 1 mei 2008 zijn vijftigste verjaardag tijdens 
de feestelijk instuif in het clubhuis ter ere van de 
officiële verjaardag van GEO. Maar Albert was 
ziek en overleed heel kort daarna. De jubileum-
festiviteiten werden afgelast. Wat de slotdag van 
het zestigjarig jubileumfeest had moeten wor-
den, werd de begrafenis van Albert. 
In dat clubblad ook foto’s van oud-voorzitter Jan 
van der Tuuk. En een interview waarin hij zegt 
‘apetrots’ te zijn op GEO. ‘Een club waarvan de 

leden voor 90% uit de dorpen komen, waar alle 
leeftijdsgroepen, jongens en meisjes, terecht 
kunnen. Waar spelers in GEO 1 en 2 zitten die 
als pupil bij de club begonnen zijn.’ Jan overleed 
in april 2009.

Feest nogmaals afgelast
In 2009 wilde GEO alsnog het zestigjarig jubi-
leum vieren. Het feestprogramma lag nog klaar, 
de uitnodigingen werden opnieuw verstuurd. 
Maar helaas overleed toen hoofdsponsor Ebel 
Vaatstra. Opnieuw was de vereniging in rouw en 
werd het jubileumfeest afgelast. 
In de afgelopen vijf jaar overleden ook Pieter 
Jan Ganzeveld en Niek van der Giezen. Beiden 
hebben veel voor GEO betekend. 

Anne Benneker

Meer weten over de historie van GEO? 
Er zijn nog exemplaren van GEO-grafie en het 
Jubileumclubblad te koop in het clubhuis.

Een hoogtepunt in 2008
Op 16 juli 2008 openden de profs van eredivisie-
club FC Groningen het voetbalseizoen in Gar-
merwolde. Een oefenwedstrijd waarin GEO niet 
wist te scoren, maar die voor de spelers een van 
de hoogtepunten uit hun carrière was.

Dansen tussen de drollen
Het eerste elftal van trainer Ron Jans, met na-
men als Gibril Shankoh, Evegenyi Levchenko 
en Marcus Berg, trad aan tegen de mannen van 
trainer Leendert Nieborg. Winnen van de profs 

zat er niet in, de eindstand werd 0-8. Maar GEO 
beleefde een prachtige avond.
In het blad Voetbal International verscheen een 
artikel over de wedstrijd. ‘Dansen tussen de 
drollen’, was de kop. Maar de weilanden ston-
den niet vol koeien, maar vol auto’s. Meer dan 
tweeduizend mensen kwamen naar Garmer-
wolde. Lange rijen voetballiefhebbers van hein-
de en ver stonden voor de kassa’s. En dat de 
journalist van de VI ook nog verzon dat het 
GEO-elftal zich in triomf op boerenkarren door 
het dorp liet voeren, het zij zo. Voorzitter Wim 
Benneker schreef nog een brief aan de redactie, 
waarin hij uitlegde dat koeien hun neus ophalen 
voor drollen. Voor minder dan een vlaai doet een 
koe het niet. Op zijn uitnodiging eens te komen 
kijken wat voor club GEO is en daarover een 
artikel te schrijven, is nooit een reactie geko-
men. 
Wie wel een brief stuurde: de FC. Met dank voor 
de uitermate plezierige ontvangst en compli-
menten aan de vrijwilligers die alles in goede 
banen hadden geleid!

Anne BennekerGEO in actie tegen eredivisieclub FC Groningen (foto: Joost van den Berg)
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Jeugd goed af bij GEO
Bij GEO is de jeugd even belangrijk als de 
seniorleden, daar is iedereen van doordron
gen. Daarom is en wordt er zoveel geïnves
teerd in de jeugd. Verantwoordelijk daarvoor 
is een enthousiast jeugdkader, dat elke week 
de trainingen verzorgt en de wedstrijden 
 begeleidt. En daarbij gaat het niet alleen om 
kwaliteit. Bij GEO leren goede en iets min
der goede spelers met elkaar te voetballen. 
Dat maakt dat spelers én ouders zich thuis 
 voelen bij GEO. En dat zorgt weer voor 
een onderlinge band die jarenlange vriend
schappen over dorpsgrenzen heen oplevert. 

Spelen op het hoofdveld
De jeugd is dus goed af bij GEO. Dat begint al 
bij de jongsten. Zij worden meteen aan het begin 
van hun voetbalcarrière voorbereid op het spe-
len in de hoofdmacht. Hoe? Zij spelen al hun 
thuiswedstrijden op het hoofdveld. En menig 
jong voetballertje van andere verenigingen zal 
zich GEO weten te herinneren als die vereniging 
waar na het scoren van een doelpunt, voor zo-
wel GEO als de tegenstander, de sirene gaat.

Jeugdafdeling wordt kleiner
Vijf jaar geleden schreven we in het zestigjarig 
jubileumclubblad: ‘Het is verbazingwekkend dat 
een relatief kleine vereniging als GEO over een 
volwaardige jeugdafdeling beschikt. In alle leef-
tijdscategorieën zijn zaterdags de zeven- en 
elftallen al jarenlang op de Groningse en  Drentse 
voetbalvelden te vinden.’ 

Oud fluit jong – Geert Pops (68) is het oudste, maar nog steeds één van de actiefste leden van de 
vereniging. Geert is speler/trainer/leider van GEO-4 en zorgt er mede voor dat de velden elke zater-
dag weer van belijning zijn voorzien. En als het nodig is fluit hij ook nog wedstrijden. Op de foto fluit 
hij een wedstrijd van de allerjongsten (F2), later op die dag floot hij ook nog de wedstrijd GEO-4.
(foto: via Anne Benneker)

Helaas is die situatie vijf jaar later enigszins ver-
anderd. Ook GEO is niet ontkomen aan de alge-
mene trend dat het voor kleine verenigingen niet 
eenvoudig meer is om in alle leeftijds categorieën 
een elftal op de been te brengen. En die pijn is 
vooral te voelen bij de hogere jeugdelftallen. 
Daarom mogen we ons gelukkig prijzen dat we 
het afgelopen seizoen een volwaardig B-elftal 
hebben, met doorgroeimogelijkheden naar A-
junioren in het seizoen 2014-2015. 

Kom bij GEO
Voor volgend seizoen lijkt het er op dit moment 
op dat we kunnen gaan voetballen met B- en 
C-junioren, twee E-teams en twee F-teams. 
Voorwaarde daarbij is wel dat de huidige jeugd-
spelers blijven voetballen en dat er in alle leef-
tijden nog enkele spelers bijkomen.
Bij deze daarom een oproep: Overweeg je om te 
gaan voetballen? Kom bij GEO! 

Koos van de Belt, bestuurslid Jeugdzaken

Donderdag 30 mei 
Vanaf 18.00 uur: braderie, curiosamarkt en bazaar voor en door 
leden, sponsoren en dorpsgenoten. 

Vrijdag 31 mei 
Pannenkoeken eten, voetgolf en een spetterende disco in de 
feesttent.

Zaterdag 1 juni 
Gezamenlijk ontbijt (voor GEO-leden en familie). 
Daarna strijden ouders en kinderen om de Ouder-kind-penaltybokaal. 
’s Middags is zeven-tegen-zeven-toernooi. 
’s Avonds het grote slotfeest met de bekende top 100-band Ten 
Speed. 

Jubileumverloting
Maak kans op een geldprijs, de eerste prijs is maar liefst € 250,00. 
De loten zijn te koop bij GEO-leden.

Spullen gevraagd
Voor de GEO-kraam op de braderie: curiosa, leuke tweedehands 
spulletjes en boeken in goede staat. Geen rommelmarktspullen, 
meu bels of witgoed. Relatiegeschenken of prijsjes voor het Rad van 
Avontuur zijn ook welkom.
Neem contact op met Jantje Ypey 050 302 1714. Boeken kunnen 
ook in de kantine worden ingeleverd. 

Kraam huren?
Neem contact op met Jacob Arends. Mail naar jacob.arends@
online.nl of bel 050 541 4818.

Meer informatie
Binnenkort ontvangt u een flyer in uw brievenbus met meer 
informatie en het definitieve feestprogramma.
Kijk ook op www.vvgeo.nl

Feestprogramma
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Reinder van der Veen
Voor bedrijven en particulier handel in:
•	 Pallet-	en	magazijnstellingen
•	 Magazijnwagens
•	 Kantoorkasten	
•	 Gebruikte	kantoormeubelen
•	 Enz.
•	 	“Top	Way”	professionele	aluminium	steigers,	
trappen	en	ladders	-	gecertificeerd 

Nijverheidsweg 6 Ten Boer
telefoon 050-3024833
fax 050-3024834
mobiel 06-51581046

www.reindervanderveen.nl
info@reindervanderveen.nl
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Anne Ridder heeft sinds oktober 
2012 zijn molenaarsdiploma. Zijn 
enthousiasme voor het mole
naarsvak is groot en dat niet 
alleen, ook voor de historie van 
Thesinge en oude ambachten: 
het is zijn lust en zijn leven. 

Molenaar zijn
Anne mag nu zelf de molen bedie-
nen. Toen hij begon met de oplei-
ding dacht hij vaak ‘als het maar 
goed gaat.’ Zo’n molen is enorm 
groot en het is een grote verant-
woordelijkheid om te zorgen dat 
alles gaat zoals het moet. Gaande-
weg kreeg Anne meer ervaring en 
werd hij zelfverzekerder. ‘Het voor-
deel van een diploma is dat jezelf 
kunt beslissen wanneer de molen 
draait.’ Anne raakt niet uitgepraat 
en kan evenveel vertellen over de 
molen zelf, als over de omgeving 
en de meerdere molens die in 
 Thesinge hebben gestaan. Er ston-
den veel poldermolens en aan de 
Molenweg stond een oude zaag-
molen De David. Veel molens zijn 
gesloopt, maar De David niet. Die 

Nationale molendagen en Groninger molenweekend

Molenaar Anne Ridder (foto: Mareen Becking)

is opgeslagen en wordt op dit 
 moment gerestaureerd. Die molen 
krijgt uiteindelijk een definitieve 
plek in het Groninger Openlucht-
museum Het Hoogeland in  Warffum 
(we informeren u hierover als het 
zover is).

Molen Germania: een bezoek waard
De nationale molendagen zijn op 
11 en 12 mei en in onze provincie 
draaien veel molens ook tijdens het 
Groninger molenweekend op 8 en 
9 juni. Natuurlijk is molen Germa-
nia, die op vrijwel alle zaterdagen 
open is, ook op 11 mei en 8 juni 
geopend. De deur staat open en 
als het weer het toestaat draait de 
molen. U kunt altijd even binnen-
lopen. Ook op afspraak is de molen 
te bezoeken. Jan Mollema weet als 
gids van de molen even veel en hij 
is net zo enthousiast als Anne. 
Mocht u al eens een bezoek ge-
bracht hebben aan de molen, neem 
toch weer eens een kijkje. Er staat 
sinds kort een zeef, een hand-
matige waaierijkast (bouwjaar rond 
1950), die door luchtstroom stof en 

doppen uit gort verwijdert om die 
vervolgens op grootte te zeven. 
Toen in 1950 bleek dat de houten 
bovenas, waar de wieken aan vast 
zitten, niet voldoende functioneer-
de om de molen op windkracht te 
laten draaien, werd er niet gekozen 
voor een nieuwe bovenas, maar 
voor een elektromotor om zo de 
maalsteen aan te drijven. Voordeel 
was dat ook zonder wind er toch 

gemalen kon worden. Ook die 
elektro motor zal worden gerestau-
reerd. 
Zo is er steeds weer iets nieuws te 
zien in de molen. Wat blijvend is en 
nooit verveelt is het prachtige uit-
zicht vanaf de molen. Alleen dat 
uitzicht is al een regelmatig be-
zoekje waard. 

Irene Plaatsman

Op de vraag, waarom je aan een 
fotografiecursus deelneemt, kwa-
men allerlei verschillende reacties: 
‘Men zegt dat ik mooie foto’s maak. 
Nu wil ik graag meer daarover 
 leren.’ - ‘Op vakantie kijken we vaak 

Fotografiecursus in Thesinge
naar boven. Al die mooie gevels... 
die wil ik op een mooie manier vast-
houden.’ - ‘Als ik in mezelf stil word, 
dan maak ik de mooiste foto’s.’ - 
‘Ik ken de functie van al die knopjes 
niet en wil graag meer weten.’

Zaterdagochtend 9.30 uur in het 
Trefpunt in Thesinge kwam op 5 
april een groep enthousiaste hobby-
fotografen bij elkaar, om meer over 
het vak te leren. De cursus werd 
georganiseerd door Gerard King-
ma en Janna Hofstede. 
Waar let je op bij het maken van 
een foto? Minder is meer, kijk naar 
de compositie / lijnen, waar kijkt het 
object heen en wat zijn storende 
elementen? Het gele T-shirt net zo-
als de dikke buik van een Duitse 
toerist op een van de velen voor-
beeldfoto’s zal niet meer vergeten 
worden. Wat wil je met deze foto 
vertellen? Heb je een dure camera 
nodig of kan het ook met een com-
pactcamera? Gerard wist de 

breedte van het vak (zowel van de 
technische als ook van de creatie-
ve kant) onder de aandacht te 
brengen. Janna zorgde voor een 
goede organisatie rond de hele 
dag. Na een heerlijke lunch werd 
Thesinge onder de ‘lens’ genomen. 
Wat ‘s morgens middels Power-
Pointpresentaties theoretisch ge-
leerd werd, mocht ‘s middags in de 
praktijk geoefend worden. Zo kon-
den meteen vragen gesteld of ach-
teraf bij de evaluatie nog allerlei 
tips gegeven worden. Rond 17.00 
uur ging iedereen voldaan naar 
huis om nog in de zon heerlijk na te 
genieten en de berg aan informatie 
te laten bezinken. Het was een vol-
strekt geslaagde dag, die in de 
herfst hopelijk een vervolg krijgt.

Mareen Becking
Janna Hofstede gaat door de knie-
en voor een mooi plaatje 
(foto: Mareen Becking)

Het Waterschap is begonnen een natuurvrien-
delijke oever aan te leggen langs het Damster-
diep plus een stuk tocht aan de Grasdijkwegzij-
de. Het gedeelte loopt bijna tot aan de 
Bovenrijgerweg en beslaat 1,6 km. Men heeft 
het talud schuin afgegraven en hoogt daarmee 
de ‘dijkkruin’ op. Verder slaat men een dubbele 
rij palen; als het goed is blijven deze ook ‘s win-

Natuurvriendelijke oever
ters onder water staan. Hier tussen komt een 
bundel wilgentakken met hier en daar een extra 
verlaging voor de dieren, een wildtrap genoemd. 
Zodat er weer minder afslag plaats zal vinden. 
Men denkt erover om het uit te breiden tot onge-
veer 10 km lengte.

Tekst en foto: Sieb-Klaas Iwema
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Een 1-aprilgrap?
Op den eersten april 1572 verloor Alva zijn 
bril. Op 1 april 2013 verloren de heren van de 
dames. Het is een traditie dat op 2e paasdag 
in Taisn het neuten schaiten plaatsvindt. Het 
was vrij rustig op deze eindelijk zonnige dag 
in dorpshuis Trefpunt toen we binnen kwa
men. De dames van Dorpsbelangen (Heina 
van Zanten en Annelies Hofstede) hadden al 
de nodige voorbereidingen getroffen. 

Waar is iedereen?
En nu was het wachten op de dames en heren, 
jeugd en kinderen. Onze toekomstige neuten 
schaiters hadden weer het programma van eie-
ren zoeken. Dat hoort bij Pasen: noten en eieren. 
Maar waar bleven ze? Had men gekozen voor 
het bedrijf waar men werkte, daar was namelijk 
ook neuten schaiten. Of voor de meubelboule-

vard. Of toch maar met het hele gezin naar 
Zeegse. Of naar een concert voor een ten dode 
opgeschreven voetbalclub. Misschien wat wrang 
gezegd op de dag van het feest van de Opstan-
ding. Hoe het ook zij, ze kwamen toch. 

Dik en dun doun
Wie doun dik en dun, zei het erelid mevrouw 
Roelie Dijkema-Oomkens tot de bijeengekomen 
schare. Per beurt 2 x gooien. Dun: achterste 
noten eraf = plus. Dik: voorste en/of noten er 
tussen in eraf = min. Dik en Dun: zowel achter-
ste noten als middelste/voorste noten eraf = 0 
punten. Alles in één keer eraf = 10 punten extra. 
Beide keren ernaast = min 10 punten. 
Dus dik en dun, groot en klein begonnen aan de 
wedstrijd. Annelies Hofstede en Miranda Bats 
gaven al plussend en minnend de stand door. 
Niet alleen zij, maar ook wij ontvingen nieuwe 
energie van de gevulde eieren, die erg lekker 
waren. Daar had Mirjam Ganzeveld voor ge-
zorgd. En dan is na de zoveelste ronde het op-
tellen aan de beurt. Plus en min = min + plus. Ja, 
dat was even opletten! Maar met behulp van een 
oud-klasgenote ging het prima. Toch hadden 
we, al concluderend, een dikke onvoldoende op 
rekenen op school. Ja ho, maar een hoger cijfer 
verdienden we blijkbaar niet. En werd het een 
dames neuten schaiten middag? Misschien wel. 
De dames waren goed uitgeslapen. Maar ook 
dat paste bij deze Paasdag. Want waren het niet 
de vrouwen die vroeg in de morgen naar het graf 
gingen? Nee, uiteraard waren er ook veel heren 
aanwezig. Drie daarvan (Henry Schijf, Willem 
Oomkes en Johan Mollema) voorzagen ons, 
samen met Willie Havinga, van drankjes. 

Tim van der Veen heeft het ei gevonden 
(foto: Joost van den Berg)

De winnaars van het neuten schaiten in 
Thesinge: Manon van Zanten en Janna 
Hofstede (foto: Joost van den Berg)

En dan nu de uitslag
Volwassenen: 1e Janna Hofstede, 2e Aukje 
Groothoff, 3e Karin v.d Berg.
Jeugd: 1e Manon van Zanten, 2e Jamie van 
Zanten, 3e Karlijn v.d. Berg.
En hoe zat het met de hertog van Alva en zijn 
bril? Hij verloor niet zijn bril, maar zijn Den Briel, 
Brielle (Z.H.) aan de watergeuzen. Dat is ge-
schiedenis. Was u er niet? Volgend jaar hoopt 
Dorpsbelangen het weer te organiseren. Dan op 
2e Paasdag, 21 april. Dat is toekomst.

Jakob v.d Woude

Neuten schaiten in Garmerwolde
Op Paasmaandag was er traditioneel neuten 
schaiten in dorpshuis De Leeuw. Er deden on-
geveer 30 volwassenen (3 groepen) en 1 groep 
kinderen aan mee. Onder veel lol en genot werd 
er bij langs gegooid. En er klonk gejuich bij bijna 
alles eraf. Of met de kogel teruggooien alles 
eraf. Tja, dat was niet de bedoeling. Ook de 
jeugd had het super naar haar zin: ‘(O)ma/(o)pa, 
ik heb zoveel plus of min gegooid!’ 

Na acht ronden was het tellen geblazen en wer-
den de winnaars bekend gemaakt. 
Bij de volwassenen bleef Carina Pops ver voor 
op de rest met + 124 punten. 
De poedelprijs ging naar Thirza van Loon met 
-96 punten.

Bij de jeugd werd Tom Broere de grote winnaar 
met +115 punten.
Moeder Carina en zoon Tom kregen allebei een 
bon voor twee Stefano-pizza’s.
Ook voor dochter Annika was het een geluks-
dag: zij vond bij het eieren zoeken het gouden 
ei!

Sieb-Klaas Iwema

Winnaars Carina, Tom en Annika met de 
bonnen voor twee welverdiende pizza’s 
(foto: Sieb-Klaas Iwema) Een van de winnaressen van een gouden ei (foto: Margriet de Haan)
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In februari van dit jaar is het rapport ‘Grenze
loos Gunnen’ verschenen. 
Dit rapport, geschreven door de visitatiecom
missie ‘ Bestuurlijke Toekomst  Groningen’, in 
opdracht van de Vereniging van Groninger 
Gemeenten en de provincie Groningen geeft 
advies over een bestuurlijke herindeling van 
de provincie Groningen. 

Forse problemen
Wat speelt er nu precies en waarom is een 
bestuur lijke herindeling nodig? De commissie 
constateert dat de provincie Groningen te kam-
pen heeft met forse sociaaleconomische en 
maatschappelijke problemen. Gedacht moet 
worden aan problemen als hoge werkeloos-
heidscijfers en vergrijzing. Daarnaast is de 
finan ciële positie van de meeste Groninger 
 gemeenten zwak en zorgwekkend. De gemeen-
te Ten Boer is hierop zeker geen uitzondering!
In het rapport komt naar voren dat geen enkele 
gemeente op zichzelf in staat is deze groot-
schalige problemen op te lossen. Veel gemeen-
ten hebben zich echter al verenigd in clusters. 
Zo werkt de gemeente Ten Boer nauw samen 
met de gemeente Groningen die op zijn beurt 
ook weer een samenwerking heeft met Haren. 
De commissie ziet echter dat deze clusters vaak 
niet als nauwe samenwerkingsverbanden ope-
reren. In het voorbeeld van de cluster Ten Boer, 
Groningen en Haren doen de gemeente Gronin-
gen en de gemeente Ten Boer veel samen, 
maar van samenwerking tussen de gemeente 
Haren en de gemeente Ten Boer is geen sprake. 
De commissie denkt daarom dat het van belang 
is dat er een gedeelde ‘stip aan de horizon’ komt 
waar gemeenten echt samen naar toe werken in 
plaats van elkaar onderling te beconcurreren. 

Grote gemeente
De rol van de provincie moet ook veranderen bij 
een bestuurlijke herindeling. Volgens het rap-
port plaatst de provincie Groningen zichzelf nu 
te vaak op de stoel van de gemeente. In plaats 
daarvan adviseert de commissie dat de provin-
cie een procesregisseur wordt. Een bestuurlijke 
eenheid die overkoepelend een lange termijn 
strategische koers bepaalt en daaraan vast-
houdt en vervolgens de gemeenten adviseert en 
bijstaat waar dit nodig is.
Voor ons als inwoners van de gemeente Ten 
Boer zou het volgen van het advies van de com-

Ten Boer, gemeente Groningen: is dit de toekomst?

missie er toe leiden dat wij voor het einde van 
2017 inwoners worden van een grotere ge-
meente ‘Stad Groningen’ die bestaat uit de hui-
dige gemeenten Ten boer, Groningen, Haren en 
delen van Slochteren (i.v.m. Meerstad). 

Willen, niet moeten
Daarmee is het echter nog niet gezegd. Het rap-
port citeert al een raadslid: ‘Groningers hebben 
een bloedhekel aan moeten.’ Het is dus belang-
rijk dat de burgers in Groningen ook mee willen 
doen met een herindeling. 
Voor de gemeenteraad van Ten Boer is het rap-
port dan ook aanleiding geweest tot een opinië-
rende vergadering. Op 27 maart hebben alle 
fracties binnen de gemeenteraad hun mening 
kunnen geven over de adviezen in het rapport. 
Ondanks de verscheidenheid aan fracties kwam 
er op dit punt opvallende overeenstemming 
 boven tafel. Alle fracties zijn in principe tevreden 
met de huidige situatie, het model Ten Boer 
 Groningen waarin de gemeente Ten Boer 
 bestuurd wordt vanuit Ten Boer, maar zijn 
ambte narenapparaat inhuurt bij de gemeente 
Groningen. Dit model is tot stand gekomen, om-
dat Ten Boer in het verleden al eerder de maat-
schappelijke problemen heeft onderkend die 
genoemd worden in het rapport Grenzeloos 
Gunnen. De fracties zien dat deze samen-
werking heeft geleid tot een kostenverlaging en 
meer efficiëntie, terwijl het bestuur van de ge-
meente wel dicht bij zijn burgers is blijven staan. 
Een angst die bij alle fracties dan ook speelt is 
dat een bestuurlijke herindeling van 23 naar zes 
gemeenten leidt tot een grotere afstand van het 
bestuur naar zijn burgers. 

Band met de burgers
Deze band van bestuur met de burger blijkt in de 
vergadering een belangrijk punt te spelen. Ver-
scheidene fracties benadrukken dan ook dat het 
van belang is dat de burger zich uit moet kunnen 
spreken over een herindeling. De gemeente 
moet daarbij actief de discussie aanzwengelen 
en aanwezig zijn in alle dorpen om een her-
indeling te bespreken. Hoewel veel fracties zich 
onder druk gezet voelen door de provincie om zo 
snel mogelijk akkoord te gaan met een fusie van 
gemeentes pleiten zij er allen voor dat zorgvul-
digheid in dit geval belangrijker is dan snelheid.

Wie wil Ten Boer?
In één punt is de gemeenteraad het in ieder ge-
val wel eens met het rapport Grenzeloos 
 Gunnen. Als er een herindeling moet komen, 
dan is een fusie met de gemeente Groningen 
een logische en goede keuze. In ieder geval 
vanuit het perspectief van de gemeente Ten 
Boer. Tijdens de vergadering redeneert de ge-
meenteraad echter ook een moment van de 
andere kant, wie wil de gemeente Ten Boer ei-
genlijk hebben? Ten Boer zit momenteel met 
grote financiële problemen waarbij schulden in-
middels zijn opgelopen tot meer dan 10 miljoen 
euro. Er is weinig kans dat andere gemeentes 
deze schuld zomaar op zich willen nemen. Als 
de provincie dus wil dat Ten Boer fuseert, dan 
zullen eerst de financiële problemen van de ge-
meente opgelost moeten worden. Daar kan de 
provincie dan ook wel eens handje bij helpen!

Freek Mandema

Is dit de toekomst? (foto’s: Freek Mandema)

Nereda/zuivering
Men is bij de RWZI in Garmerwolde hard bezig 
met Nereda. De draden die door de tankwanden 
lopen staan op trekkracht van ± 20 ton; de ‘flexim’ 
clamp-on-flow meters komen op alle straten. Dit 
is nodig om te meten hoeveel er precies door 
gaat, want daar moet je de toegevoerde spullen 
op afstemmen. Als je het met bijvoorbeeld 20 ton 
goed klaar krijgt, gebruik je geen 40 ton. De trafo 
vóór is ± 1000 KVA, evenals de trafo in het 
machine gebouw van Nereda. Het zijn geen nieu-
we, maar dat blijkt bij trafo’s normaal te zijn. De 

verdeelbuismond bij de verdeelwerkwaterlijn na 
de zandvanger is ook gereed, alsmede de grond-
leidingen. Alles staat nu onder prikkel (stroom). 
Ook de vier blowers zijn er; per blower moet je 
rekenen op ± 64 kuub per minuut, aan het eind 
van de beluchting is er nog ongeveer 1,6 bar 
over. Drie blowers zullen draaien, een is reserve. 
Ook bij het bedieningspaneel is men druk; de 
motoren zijn bijna aangesloten zodat men in 
week 16/17 de eerste testen droog kan uitvoeren. 
Knap! Als je knop A omdraait, gaat blower 1 aan 
of doet de dodemansknop het. Dit stuk is een 
beetje stressen, want het is de bedoeling om in 

week 17/18 met schoon water te gaan testen. In 
week 18/19 zal er uit Epe ongeveer 72 x 35 kuub 
entslib worden gebracht; als alles goed gaat, zal 
de Nereda dan draaien en moet het monster 
worden afgewacht. Op dat moment wordt er op 
de zuivering ook een straat droog gelegd, mis-
schien een week eerder. Het dak van de aan-
voerbuffertank zal in week 16/17 worden 
 geplaatst. De afvoerlucht gaat naar de lavafilters 
met ventilatorruimte op de zuivering. 
De volgende keer iets over het proefdraaien en 
de werking.

Sieb-Klaas Iwema
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Voor een interview vanwege haar 90e ver
jaardag meld ik me twee dagen daarna bij 
Lies Schaaphok aan de Rijksweg. Ik kan 
gelijk binnenkomen en krijg de stoel aan
geboden die uitziet op de Rijksweg richting 
Garmerwolde. Lies zit daar zelf ook vaak, kij
kend naar al wat er voorbij komt aan auto’s 
en fietsers. Naar de kinderen die ’s middags 
vanuit Groningen terug naar Ten Boer fiet
sen wordt steevast gezwaaid. Dat heeft haar 
rond de kerst nog een kaart opgeleverd: ‘ter 
attentie van mevrouw Zwaai’, van een haar 
onbekende Maaike, die vaak is langsgefietst. 

Een leven in Garmerwolde 
‘Der is niks dat blieft’ waren de wijze woorden 
van echtgenoot Jaap, die ze in een winter eind 
jaren dertig leerde kennen op haar Damster-
diep, waar ze te scheuvelen was. Lies heeft dat 
de afgelopen jaren kunnen merken: er is veel 
veranderd in de jaren. Wat er niet is veranderd, 
is dat zij nog steeds haar ‘thuis’ heeft aan de 
Rijksweg. Ze bewoont het huis dat zij en haar 
man vanaf 1950 hebben overgenomen van haar 
grootouders. Als kind woonde ze een paar hui-
zen verderop. Het huis is al een aantal genera-
ties in het bezit van de familie van moeders kant. 
Jaap is helaas zeven jaar geleden overleden.
Lies woont er goed. Ze heeft er twee kinderen 
groot gebracht, heeft inmiddels ook twee klein-
kinderen en twee achterkleinkinderen, Evi en 
Sem, van wie ze trots de foto’s laat zien. Ze 
 wonen allemaal in de buurt, evenals haar broer 
en jongere zus, die er ook voor zorgt dat Lies 
zelf niet meer hoeft te koken. De achtertuin en 
de grote appelhof achter het huis worden -voor 
zover mogelijk- bijgehouden door haar zoon. 
Ook krijgt ze dagelijks verzorging vanuit Buurt-
zorg en wekelijks huishoudelijke hulp vanuit de 
Thuiszorg. Lies kan niet meer zo makkelijk zelf-
standig op pad, maar in haar huis kan ze zich 
goed redden. Zoals ze zegt: ‘ik huppel thuis nog 
mooi rond met behulp van mijn stok.’ 

Levendig verleden
En Lies heeft veel aanloop. Het is dan ook ge-
zellig om bij haar langs te komen. Ze heeft veel 
levendige verhalen over vroeger en een geheu-
gen waar je u tegen zegt. Bovendien is ze goed 
gedocumenteerd, ze heeft veel bewaard of bij-
gehouden. Ze kan vertellen over het Damster-
veer dat vanaf het café naar de stad voer, over 
haar jaren werk in de huishouding bij notaris 
Koster, over de opnames van de film ‘Het teken 
van het beest’ die in Garmerwolde plaatsvonden 
en waar ik een uitgebreid plakboek met artikelen 

Lies Schaaphok 90 jaar

over te zien krijg. Ze heeft ter herinnering ook 
een aantal zaken opgeschreven dan wel gete-
kend, waaronder een oud huisje in het Vledder-
bos. Dat is inmiddels gesloopt, maar door haar 
tekenkunst bewaard gebleven, inclusief de 
toenmalige bewoners. Ook heeft ze nog door 
haar vader gemaakte tekeningen van de om-
geving. 

Levendig heden
Maar het is niet alleen een leven in het verleden. 
Als ze geen bezoek heeft, luistert ze naar Radio 
Noord. De dag na haar verjaardag is ze zelf nog 
op Radio Noord te horen geweest. Ook huis-
genoot kaketoe Oscar, 27 jaar geleden komen 
aanvliegen, laat regelmatig van zich horen en 
vraagt de nodige aandacht. En Lies schrijft ge-
dichten. Het zijn vrolijke, ontroerende of mooie 
beschrijvende gedichten, ingegeven door wat zij 
zo in het dagelijks leven tegenkomt en de moei-
te waard vindt om op te schrijven. De natuur 
rond haar huis of aan de andere kant van het 
Damsterdiep geeft haar daarvoor veel inspiratie. 
Maar ook moet er ruimte zijn om even te niksen, 
welke ruimte ze ook neemt. 
Het gaat tegenwoordig allemaal wat minder 
makkelijk, maar door het dagelijks leven wat aan 
te passen naar wat nog wel kan, met de onder-
steuning die ze krijgt en met haar gevoel voor 
humor moge Lies nog jaren blijven genieten van 
haar huis en het uitzicht aan de Rijksweg.

Simone Tjakkes

Lies Schaaphok geniet van haar huis en het 
uitzicht aan de Rijksweg (foto: Cees Leurs)

Bloeitijd

In de kerk van Garmerwolde worden momen
teel de schitterende plafond schilderingen 
gerestaureerd. Dat is een  geruststellende 
gedachte, want zoveel moois moet worden 
bewaard. Mooie gelegen heid om er even bij 
stil te staan.

De schilderingen dateren uit begin 1500 en zijn 
dus zo’n vijfhonderd jaar oud. Ze stammen uit de 
katholieke tijd, waarin ze als een soort school-
platen dienden voor het ongeletterde kerkvolk. 
Tijdens de reformatie werden ze overgekalkt 
omdat de protestantse kerkdienst een dienst 
van het woord was en je dus door niets mocht 
worden afgeleid van het Woord Gods. Gek ge-
noeg zijn de afbeeldingen onder die kalklaag 
goed bewaard gebleven.

Begin zestiende eeuw was de bloeitijd van de 
renaissance. Kunst was niet langer alleen dienst-
baar aan God maar ook een uiting van de per-
soonlijke talenten van de kunstenaar. Zelfs in het 
Thesinger klooster begon een non, Stijntje Dutt-
mer, haar manuscripten te signeren met ‘sd’.

Het jaartal 1518 geldt als het topjaar van de re-
naissance. In dat jaar namelijk waren drie kop-
stukken van de Italiaanse renaissance tegelijker-
tijd werkzaam in Rome in opdracht van de paus: 
Leonardo da Vinci, Michelangelo en  Rafael. Hun 
werk is nog steeds te bewonderen. Michelangelo 
beschilderde de Sixtijnse Kapel en Rafael ver-
fraaide een eindje verderop in het Vaticaan de 
persoonlijke vertrekken van de paus. Vanuit de 
hele wereld stromen al eeuwenlang toeristen toe 
om die pracht te bewonderen. En tegelijkertijd 
werd door een onbekende  schilder het plafond 
van de kerk in het onbekende Garmerwolde ver-
fraaid. Veel simpeler, maar ontegenzeglijk van 
een schoonheid die de  eeuwen trotseert.

Fredje Bouma

Ingepakt
Op donderdag 11 april was men in de NH kerk 
te Garmerwolde druk bezig met het inpakken 
van het orgel, de banken, enz. Ook werd er druk 
aan de steigers gewerkt; het was bijna klaar, 
 alleen de underlaymentplaten moesten nog 

De restauratiewerkzaamheden zijn gestart (foto: Anne Benneker)

over de planken op de bovenste vloer worden 
gelegd. Op 15 april zouden de dames met de 
restauratie beginnen.

 Sieb-Klaas Iwema
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Na zes jaar voorzitterschap van Dorpsbelan
gen Garmerwolde heeft Herman  Huiskes in 
de voorjaarsvergadering zijn functie over
gedragen aan Reinier Buringa. Herman 
stopt ermee. Toen hij in 2007 deze functie 
aanvaardde had hij meteen al aangegeven 
dat hij niet van plan was dat eeuwig te willen 
doen. En dat is dus gelukt. Verder wisselde 
Dorpsbelangen ook nog van secretaris.

Maarten Strik neemt de functie van Gerrie Zee-
dijk over. Gerrie stopt na ruim negen jaar. ‘Maar 
Dorpsbelangen Garmerwolde raakt me niet 
hele maal kwijt’, zegt ze, want ze blijft nog wel 
actief in de Feestweekcommissie. De schei-
dende bestuursleden worden uitvoerig toe-
gesproken en bedankt. Aafke Kooi vertelt dat 
Herman elke klus bevlogen en vasthoudend 
aanpakte. Een bijtertje. Daar weten ze bij de 
gemeente inmiddels alles vanaf. Verder was hij 
voortdurend op vakantie, zo leek het. En  Herman 
heeft met de dorpsentree sowieso iets blijvends 
en tastbaars voor Garmerwolde gerealiseerd. 
Hermans eigen Garmerhof kun je wel stellen. 
Aafke verklapt dat de Garmerhof tot in lengte 
van jaren door Herman onderhouden zal wor-
den. Althans, dat heeft hij beloofd.

Vervolgens wordt Gerrie Zeedijk uitgebreid be-
dankt door Janet Jansen. Gerrie houdt van een 
secure planning, vertelt Janet. Tot in de puntjes 
wordt alles geregeld. En hetzelfde geldt natuur-
lijk ook voor de catering tijdens de evenementen 
die Dorpsbelangen zelf organiseerde of waaraan 
Dorpsbelangen meedeed. En altijd de handen 
uit de mouwen. Je kon het zo gek niet  bedenken 
of Gerrie deed actief mee. En altijd met succes. 
Eigenlijk mislukte alleen het projectje ‘Leesmap 
Bestuur’, maar dat was voor namelijk de schuld 
van de andere bestuurs leden.

Gerrie en Herman stoppen met Dorpsbelangen
Enkele van de overige zaken die op deze voor-
jaarsvergadering nog aan de orde zijn geweest:
-  Ineke Schelhaas en Maarten Strik worden bij 

accla matie tot bestuurslid gekozen.
-  Eemskanaaldijkpark. De huidige stand van 

 zaken werd kort geschetst. Omdat er minder 
baggerspecie naar het depot komt is er ook 
minder geld beschikbaar voor de zogenaamde 
Plusvoorzieningen. Hoeveel geld er uiteindelijk 
beschikbaar komt is nog niet definitief beslo-
ten. Evenmin zijn er al potjes geld toegewezen 
aan specifieke projecten. Maar de vooruitzich-
ten zijn somber. Dorpsbelangen vreest dat er 
uiteindelijk niets over blijft voor de projecten/
ideeën die Garmerwolde heeft ingebracht. En 
op een uitkijktoren zit Garmerwolde al hele-
maal niet te wachten.

-  RWZI. De nieuwbouw verloopt volgens plan. 
Van de zomer zal de opening plaatsvinden met 
aansluitend een open dag voor de inwoners 
van Garmerwolde en andere belangstellen-
den. Verder wordt binnenkort begonnen met 

de aanplant van een aantal bomen en struiken 
rondom de inrichting. Tenslotte wordt nog op-
gemerkt dat er momenteel met de NAM onder-
handeld wordt om de transporten in de avon-
den en weekenden te beperken.

-  N360. De rotonde bij de Dorpsweg-Oude Rijks-
weg is van de baan. Er is een werkgroep met 
omwonenden gevormd.

-  Revisie Bestemmingsplan Garmerwolde. Als 
iemand een op- of aanmerking heeft dan moet 
hij dat zelf bij de gemeente melden. Dorps-
belangen is hierin geen partij.

De avond werd afgesloten met een Groningse 
les. Olaf Vos, bekend van RTV-Noord, wist op 
zeer ludieke wijze uit te leggen dat Gronings niet 
zo moeilijk is als je de basisregels maar weet. 
En die dan ook toepast. Vervolgens bleek onder 
groot vermaak dat zelfs de meest doorge-
winterde Groningers vergaten om het zojuist 
geleerde goed toe te passen. 

Henk Vliem

Herman Huiskes geeft de voorzittershamer over aan Reinier Buringa (foto: Sieb-Klaas Iwema)

Met tintelende oortjes
Paasmaandag was er ‘s middags een paaswan-
deling in Garmerwolde, georganiseerd door de 
Stichting Oude Groninger Kerken. 
Vanaf de Nederlands Hervormde kerk wandel-
den zo’n tachtig mensen via de Stadsweg (wind 
mee) over de dijk en langs het Boer Goensepad 
(wind tegen) terug. Toch was ieder zeer tevre-
den over de wandeling. Met een kop thee/koffie 
moest men nog even wachten op het paas-
concert door het Barokensemble. 
Samen met nog wat mensen die alleen voor het 
concert kwamen, zaten er zo’n honderd mensen 
te luisteren en te genieten. Ik heb er verder geen 
verstand van, maar het klonk goed.

Sieb-Klaas Iwema

De paaswandeling bijna ten einde 
(foto: Sieb-Klaas Iwema)
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Op vrijdagavond 12 april lieten vijf bands 
zich horen in dorpshuis De Leeuw tijdens 
het gratis minifestival ‘Garmerwolde Live’. 
Op initiatief van Marjo Fleuren, lid van de 
popschoolband Deeply Damned, was dit 
festival opgezet als gezamenlijk podium 
voor en door de bandjes die sinds een jaar 
het dorpshuis als oefenruimte gebruiken. 

Opening act was de band Moleskin, het eerste 
optreden van de band in deze bezetting en über-
haupt het eerste publieke optreden van Marjan 
Schuttert als zangeres/toetsenist. Het publiek 
stroomde al vroegtijdig massaal binnen want, 
zoals door de band zelf van tevoren aangekon-
digd, men moest vooral niet te laat komen omdat 
er door het korte bestaan helaas nog niet meer 
dan vier nummers in zaten. Het waren dan wel 
vier heerlijke retro-wave nummers. Geen drum-
mer, maar wel strak gestructureerd drumcompu-
tergebruik, maakte dat de voetjes al vrij snel van 
de vloer kwamen. Als ze zo door gaan gaat het 
repertoire razendsnel boven de vier stijgen.

Daarna Deeply Damned (vrij naar Damster-
diep). Anders dan de naam doet vermoeden 
speelden ze geen death metal, maar nummers 
van onder meer Bryan Adams en Talking Heads. 
Deze band vindt zijn oorsprong in de Garmer-
wolder popschool en bestaat dus uit muzikanten 
die anderhalf jaar geleden nog nooit een drum-
stick of plectrum hadden aangeraakt. Mede door 
de uitnodigende moves van zangeressen Richt 
en Magda en stuwende bassist Maarten werd 
het publiek verleid om de dansvloer te betreden. 
En dat lukte zeer zeker. Interessant detail is dat 
drumster Marjo bij de popschool les krijgt van de 
frontman van de band die daarop volgde, Ruben 
& the Frisbees. 

Ruben van Hemmen is van oorsprong drummer, 
maar heeft daarnaast een fijne zangstem en 
speelt bij de Frisbees daarom gitaar. 

Garmerwolde Live

Swingend Deeply Damned (foto: Sieb-Klaas Iwema) 

Deze band speelde - ‘ondanks’ hun jonge leeftijd 
- een aantal heerlijke sixties covers, waar de 
oudere jongeren, maar ook de jongste jeugd van 
Garmerwolde flink op uit hun dak gingen. Maar 
Ruben en consorten zijn van meer markten 
thuis. Hun rap-hit hebben ze die avond helaas 
niet gespeeld, maar die kan beluisterd worden 
via hun Facebook pagina.

Vervolgens betraden Meindert Talma en de 
Snakkers het podium. Routinier Meindert Talma 
viel onlangs nog Stroei-Voei-zingende te be-
wonderen in De Wereld Draait Door, maar in 
deze bezetting was het pas het tweede optreden 
van de band. Ook hier weer een opvallende rol 
voor de drummer, maar deze keer vanwege zijn 
afwezigheid. Ondanks het gemis aan drums 
zette de band toch een strakke set neer, en er 
werd zelfs door het publiek meegezongen op 
‘De koning van de kluts’.

Waardige afsluiter was HEIM, band rond Niels 
Steenstra. Als initiatiefnemer van de (Rijdende) 
Popschool voor Garmerwolde een bekend ge-
zicht, maar velen hadden hem nog nooit zelf met 
zijn eigen band zien optreden. Onder hen  Ruben 
(van de Frisbees) waar Niels mentor van is op 
de School van de Kunsten. Ik ben benieuwd wat 
het oordeel was maandag op school, maar met 
hun stuwende beats kregen ze vloer van het 
dorpshuis in ieder geval aan het trillen. De aller-
jongste jeugd was inmiddels vertrokken, dus de 
oudere jeugd liet zich steeds meer gaan. 
Op de deuntjes van DJ Ard A. ging na afloop het 
dansen nog door tot in de late uurtjes. Wat dui-
delijk werd uit de hele avond is dat Garmerwolde 
barst van de muzikale maar ook organisatori-
sche kwaliteiten: Hulde aan deze Jan Smeetsen 
van het noorden. Volgend jaar weer? Ik heb nu 
al zin.

Harjo de Poel

De afgelopen maand zijn in dorpshuis De Leeuw 
in Garmerwolde drie leuke leerzame lessen 
djembé (Afrikaanse trommel) door Wim Moltma-
ker gegeven.
Een stuk of zes (beginnende) leerlingen slaan 
met de onderkant van de hand / pols of laten de 

Bas, clik, son

De leerlingen ‘slaan’ erop los (foto: Sieb-Klaas Iwema)

hand met gespreide vingers op het strak ge-
spannen vel vallen, dat geeft bij elke djembé 
toch een eigen geluid. Met genoeg bas, clik, ho 
en cus oefeningen is het haast een relatie en 
klikt het vanzelf. We zullen het Zuid-Afrikaanse 
Kortjakje op het dorpsfeest in de zomer wel ten 
gehore krijgen.

Sieb-Klaas Iwema

 Wist-u-dat…
•	 	de	Taisner	Rais	dit	 jaar	gehouden	wordt	 op	

vrijdag 21 juni?
•	 	u	deze	dag	dus	vrij	kunt	houden?

•	 	de	molen	Germania	op	zoek	is	naar	nieuwe	
donateurs?

•	 	u	meer	informatie	kunt	vinden	op	www.molen-
stichtingfivelingo.nl/contact?

•	 	u	op	zaterdag	1	juni,	de	Dag	van	de	Bouw,	de	
restauratiewerkzaamheden in de kerk van 
Garmerwolde van dichtbij kunt bekijken?

•	 	de	kerk	dan	de	hele	dag	geopend	zal	zijn	voor	
het publiek?

•	 	u	via	www.thesinge.com/dorpsbelangen	nog	
de enquête kunt invullen over een jeu-de-
boulesbaan?

•	 	u	Dorpsbelangen	daarmee	heel	blij	maakt?	
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In de afgelopen weken heeft de redactie weer 
contact gezocht met onze adverteerders. Soms 
ging dat contact per telefoon maar meestal door 
gewoon even langs te lopen.
En dat dan met de vraag: ga je weer een jaar in 
zee met de Gee & Tee? Gelukkig voor onze 
krant heeft 90 % positief gereageerd. Er zijn een 
paar adverteerders afgehaakt maar er zijn ook 
drie nieuwe adverteerders bijgekomen: Oomkes 
Installatietechniek uit Thesinge, Jos Meijer 
Haarden uit Ten Boer en Tatiana Haarstudio uit 

Stel je voor! Nieuwe redactieleden
Sinds begin april maken wij, Marja Wijnand 
en Harjo de Poel, deel uit van de redactie van 
de G&T Express. Harjo zal zich voornamelijk 
bezighouden met schrijven en Marja volgt 
Desiree Luiken op als eindredactrice. Graag 
stellen wij ons even voor (hoe dat er uit gaat 
zien). 

Allereerst Harjo: ‘Ik ben universitair docent en 
onderzoeker bij de vakgroep Bewegingsweten-
schappen van het UMCG. In mijn werk houd ik 
mij veel bezig met het beoordelen van en ook 
zelf schrijven van (voornamelijk wetenschappe-
lijke) stukken. 
Ik heb mij aangesloten bij de G&T onder andere 
omdat ik het schrijfproces an sich erg leuk vind 
en het mij best een uitdaging lijkt om voor een 
ander publiek te schrijven. Een  andere doel-
groep betekent uiteraard anders schrijven. 
Mocht er per ongeluk toch te veel vakjargon in-
sluipen of iets dergelijks, dan is er gelukkig nog 
mijn vrouw Marja die mij daar in de eindredactie 
op kan wijzen of onverbiddelijk kan lopen 

schrappen (ik ben ook benieuwd of deze zin 
door de eindredactie komt) - red.: vrijwel onge-
wijzigd Harjo!. Verder ben ik een groot liefheb-
ber van muziek (in verschillende vormen) en 
ben daarom ook blij dat het verslaan van 
‘ Garmerwolde Live’ (zie elders in deze G&T) 
mijn eerste opdracht was voor de G&T Express.’

Marja: ‘In de januari-uitgave van de G&T werd 
gezocht naar een nieuw eindredactielid. Dingen 
als knippen en plakken, passen en meten, en 
controleren van data en teksten heb ik altijd 
leuke bezigheden gevonden, dus ik kijk er naar 
uit om dat te mogen doen voor de G&T Express. 
Verder lijkt mij dit een uitgelezen kans om inwo-
ners beter te leren kennen en meer te leren over 
de dingen die leven in Garmerwolde en 
 Thesinge. In het dagelijks leven ben ik dieren-
arts en onder andere werkzaam geweest bij de 
Dierenbescherming. Harjo en ik wonen met 
onze drie oude asielkatten sinds 3 jaar in 
 Garmerwolde.’
Beiden: ‘We hopen via ons redactiewerk meer 

over zowel Garmerwolde als Thesinge te ont-
dekken en u als lezer van leuke artikelen te 
voorzien.’

Marja Wijnand en Harjo de Poel

De nieuwe redactieleden (foto: Cees Leurs )

Uw Garmer & Thesinger krijgt concurrentie
In Garmerwolde bestaat sinds enkele maanden 
een nieuw krantje, iGup genaamd. Ongetwijfeld 
hebben onze abonnees in Garmerwolde dat 
krantje al gezien. Op z’n minst zullen ze er al wel 
van gehoord hebben. Het verschijnt, zoals de 
redactie van iGup zelf aangeeft, onregelmatig 
en wordt huis aan huis bezorgd. Toen de Gar-
mer & Thesinger Express een paar maanden 
geleden contact probeerde te leggen met de 
redactie van iGup om te vernemen wat hun plan-
nen waren kreeg de G&T een afwijzend ant-
woord. Citaat: ‘We gaan van onszelf geen 
nieuws maken door een interview te geven aan 

de G&T. Het gaat ons erom een blad te maken 
met nieuws dat Garmerwolde betreft of raakt.’ 
En als reden om naast de G&T in Garmerwolde 
een blaadje uit te geven geeft de redactie van 
iGup aan: ‘In het verleden hebben we vaak ge-
merkt dat er ontwikkelingen rondom dit dorp zijn 
geweest waarvan eigenlijk weinig mensen af-
wisten. Dat is jammer en daarin hopen wij wat 
verandering aan te brengen. We denken dat we 
ook prima naast de G&T kunnen bestaan. Ster-
ker nog. We denken dat we elkaar in de praktijk 
juist zullen aanvullen. De onderwerpen, de 
invals hoeken die wij kiezen en de wijze van 

schrijven, zullen sterk verschillen van de aanpak 
van de G&T.’
Wij als redactie van de Garmer & Thesinger Ex-
press vinden dat we in zo’n klein dorp als Gar-
merwolde beter de schrijftalenten die er zijn, 
kunnen bundelen. Want samen maakt sterk. 
Welkom dus, we zijn altijd op zoek naar enthou-
siaste nieuwe redactieleden of schrijvers. Valt 
zelf schrijven u zwaar, geef dan even een sein-
tje. Er komt graag een van ons bij u langs voor 
een interview.

De redactie

Van de redactie
Garmerwolde. En, zoals u ongetwijfeld al opge-
vallen is, gedurende het afgelopen jaar hebben 
we ook al drie nieuwe adverteerders mogen 
verwelkomen: Jo’s Knipperij uit Thesinge, Cees 
Leurs Pianolessen uit Garmerwolde en Timmer-
bedrijf Ridder uit Thesinge. Let wel: onze adver-
teerders zorgen voor bijna zestig procent van 
onze inkomsten. Zonder hen geen G&T.
De vormgeving van onze krant ligt ook dit jaar 
weer in de bekwame handen van Aly Pepping uit 
Thesinge

Rekeningen
We zijn van plan om begin mei de rekeningen te 
versturen. Tevens starten we dan de automati-
sche incasso bij die abonnees die ons daarvoor 
toestemming hebben gegeven. Begin juni ver-
wachten we dat het merendeel van de inkom-
sten binnen is. 

De redactie
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Zaterdag 13 april werd het Trefpunt in Thesinge bezocht door vreemde 
 wezens: een Romeinse keizer, holbewoners, zeemeerminnen, haaien, 
 Neptunus, tijgers, stoere  binken en nog vele  anderen. 
Gelukkig bleken het allemaal kinderen te zijn die mee deden aan de 
uitvoering van het kinder theater. Onder leiding van Richt Bouma werd dit 
voor de zevende keer opgevoerd. In totaal deden er zeven tig kinderen uit 

Het Treffertje

Moeilijke capriolen bij de dansworkshop (foto: Joost van den Berg)

Sinds kort is er in Thesinge een jonge ren activiteitenclub, ‘Het Tref fertje’. 
Zij willen elke maand een acti viteit organiseren voor de jeugd uit Thesinge. 
De activiteiten verschillen per keer en zullen telkens worden aangekon-
digd door de jeugd zelf door middel van flyers. 

Zaterdag 6 april werd een leuke tropische avond georganiseerd. Er waren 
ongeveer dertig jongeren aanwezig. Onder leiding van een docent die met 
diverse Nederlandse beroemdheden heeft gedanst werd een danswork-
shop gegeven. Daarna kon iedereen meedoen met limbo dansen en ko-
kosnootbowlen. DJ Ian Dijkslag zorgde voor toepasselijke muziek. 
Na de activiteiten kon iedereen gezel lig nakletsen en om 0.30 uur gingen 
de laatste jongeren naar huis. Het was een geslaagde avond.

Desiree Luiken

De jongste groep uit Garmerwolde 
(foto: Myla Uitham)

De tijdreizigers uit Thesinge 
(foto: Myla Uitham)

Help, een haai!

Vanaf 15 mei t/m 26 juni kunnen kinderen in de leeftijdsgroep van 8 tot 12 
jaar meezingen in een nieuw op te richten kinderkoor. Tot de zomer-
vakantie zullen er  zeven repetities zijn. De kosten zijn € 21,00.

De repetities worden gehouden in basisschool ‘De Til’ in Thesinge op 
woensdagmiddag van 13.30 tot 14.15 uur. Opgave bij Cees Leurs, 
tel. 050 313 4043 of e-mail: ceesleurs51@gmail.com.

Cees Leurs

 Thesinge en Garmerwolde mee, verdeeld over vijf groepen; maar liefst 
vijftien kinderen meer dan vorig jaar. Elke groep had ook dit jaar weer zijn 
eigen toneelstuk  bedacht. 
Gemist? Na de herfstvakantie start Richt weer een nieuwe (kinder)theater-
cursus.

Desiree Luiken

Zingen in een kinderkoor
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Al in 2012 wist het Oranjecomité Thesinge 
dat 2013 een bijzonder Oranjejaar zou 
worden. Op de kop af een week na Konin
ginnedag 2012 zijn we gestart met de voor
bereidingen voor 2013. Het is immers een 
jubileumjaar voor het Oranjecomité waarin 
we tot doel hebben gesteld een grandioos 
jubileum feestweekend te organiseren. In 
de loop van 2013 kwam er zelfs nog een 
schepje boven op.

Dat het Oranjecomité begin maart uit handen 
van Roelie Dijkema en het bestuur van Dorps-
belangen de ‘Roelie Dijkema prijs’ mocht ont-
vangen was een prachtige verrassing. Daar-
naast maakte de aankondiging van Koningin 
Beatrix dat zij op 30 april het stokje over geeft 

Een bijzonder Oranjejaar
aan haar oudste zoon 2013 wel tot een heel bij-
zonder jaar. 
Omdat het bestuur in de zomer van 2012 met 
enige zorg naar de begroting van het jubileum-
feest van 13 en 14 september 2013 zat te kijken, 
werd besloten eind 2012 en in 2013 een aantal 
extra activiteiten te organiseren. Het doel is dat 
de financiën voor het jubileumfeest er hopelijk 
iets vrolijker voor komen te staan. 
Medio december 2012 organiseerden we een 
oudijzeractie. Een actie met heel veel succes 
mogen we wel zeggen. Van 9 uur ‘s ochtends tot 
17 uur ‘s middags is het Oranjecomité in touw 
geweest om het overweldigende aanbod aan 
oud ijzer in het dorp op te halen, te sorteren, te 
demonteren en af te voeren. De reactie en me-
dewerking vanuit het dorp was hartverwarmend 

en gaf ons, naast de financiën, ook de motivatie 
om met volle kracht door te gaan met de organi-
satie van het feest.
Ook aanstaande 15 juni zal in het teken van de 
voorbereiding voor het jubileumfeest staan. Dan 
organiseert het Oranjecomité op het schoolplein 
van de basisschool een gezellige rommelmarkt 
voor jong en oud. Ook hiervoor vragen we weer 
uw medewerking. Niet alleen door eens kritisch 
door de schuur en/of zolder te gaan, op zoek 
naar spulletjes die u aan het Oranjecomité wilt 
schenken, maar ook door gezellig langs te ko-
men, iets te drinken en te eten, rond te snuffe-
len, mee te doen aan spelletjes; kortom de ge-
zellige sfeer te proeven. 

Kor van Zanten

Programma Koninginnedag Thesinge 
30 april 2013
9.00 uur
Start van de dag vanaf Basisschool De Til.
Muziekgezelschap ‘De Bazuin’ uit Groningen begeleidt ons bij een 
optocht door het dorp.
Omdat de plechtigheden in Amsterdam rond dat tijdstip ook 
beginnen, zullen de live beelden vanaf dat moment te zien zijn.

10.00 uur
Spelletjes voor de kinderen van groep 1 t/m 4 gevolgd door spelletjes 
voor de kinderen van groep 5 t/m 8. Na de spelletjes van alle kinderen 
worden de ballonnen opgelaten met een tekening voor de koningin.

13.30 uur
Vrijmarkt voor kinderen (verkoop van eten/drinken is niet toegestaan). 
Stratenzeskamp voor iedereen die de basisschool is gepasseerd. 

17.00 uur / opruimen
Einde programma op het sportveld. Na afloop zullen we zo snel 
mogelijk de boel opruimen zodat aansluitend de prijsuitreiking (in 
overleg met Dora dit jaar in het Trefpunt) kan plaatsvinden.

Programma 
Koninginnedag Garmerwolde 
30 april 2013
10.45 uur
Versierde-fietsenoptocht. De kinderen van Garmerwolde worden 
thuis opgehaald door het Oranjecomité. 
Zorg dat je klaarstaat met je versierde fiets, dan rijden we in optocht 
naar dorpshuis De Leeuw.

11.15 uur
Opening Koninginnedag bij het dorpshuis, met medewerking van 
De Trekpadbloazers. Daarna traditionele vrijmarkt en livemuziek 
verzorgd door de Popschool Garmerwolde, oranjebuffet, lucht-
kussen en schminken. 

14.00  15.30 uur
De officiële beëdiging van onze nieuwe koning. De inhuldiging is in 
het dorpshuis te volgen op een groot scherm, onder het genot van 
oranjebitter, koffie en oranje limonade.

Velen van u zullen de KiKa stichting wel ken
nen. De stichting heeft als algemeen doel: 
het werven van fondsen voor vernieuwend 
onderzoek en andere activiteiten op het 
 gebied van kinderkanker, gericht op minder 
pijn en strijd, meer genezing en een hogere 
kwaliteit van leven op latere leeftijd.

Om dit te bereiken is KiKa altijd bezig met het 
opzetten van acties, sinds kort is de actie KiKa 
Bouw van start gegaan. Hierbij wordt er gepro-
beerd geld binnen te halen zodat er een nieuw 
kinderziekenhuis (het Prinses Maxima Centrum) 
gebouwd kan worden dat zich voor 100% richt 
op kinderkanker. Nu wordt 75% van de kinderen 
met kanker beter en met het Prinses Maxima 
Centrum kan dit 95% worden. Een prachtig doel 
waaraan ik graag mijn steentje bijdraag!

Computerproblemen oplossen voor KiKa bouw
Ik werk als ICT-architect bij een van de grootste 
IT-leveranciers van de wereld en kom bij grote 
klanten, zoals banken, overheidsinstellingen en 
verzekeraars binnen om complexe IT-vraag-
stukken op te lossen en / of nieuwe technieken 
te implementeren.
Voor de actie KiKa Bouw wil ik echter mijn ex-
pertise inzetten voor uw IT-problemen, hoe 
groot of klein deze ook mogen zijn. Heeft u thuis 
een trage PC of laptop? Staat er al lange tijd een 
printer die u maar niet aangesloten krijgt? Of 
hebt u een eigen zaak en droomt u al een hele 
tijd van een professionele IT-omgeving met file-, 
web- en / of mailservers die ook nog eens als 
een geheel moeten worden aangestuurd? Dan 
is dit de kans om deze problemen tegen een 
aantrekkelijk tarief te laten verhelpen en tege-
lijkertijd de KiKa Bouw actie te steunen! 

Voor € 10,00 per half uur kom ik langs om de 
problemen op te lossen. De gehele opbrengst 
gaat naar KiKa Bouw, dit zal compleet transpa-
rant zijn.

Deze actie loopt van 26 maart t/m 31 mei 2013, 
eventuele werkzaamheden kunnen nog na 31 
mei worden uitgevoerd. Dit is afhankelijk van de 
 gemaakte afspraak. 
Mail u probleem naar: actievoorkikabouw@
gmail.com en zet in uw mail de volgende zaken:
- contactgegevens
- beknopte omschrijving probleem
Ik neem dan zo spoedig mogelijk telefonisch 
contact op om een afspraak te maken. 
U kunt ook zelf doneren, kijk hiervoor op www.
kikabouw.nl.

Paul Witkamp
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Colofon

Foto van de maand

Agenda

Eindredactie 
Garmerwolde:
Hillie Ramaker-Tepper 050 541 5335 
Marja Wijnand-de Poel 06 41 160 523
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: 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 21 mei vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16

Jorre van der Berg heeft een recente ontmoeting (close 
encounter) gehad met koningin Beatrix. Een ontmoeting die 
hij niet zal vergeten! (foto: Desiree Luiken)

Elke zaterdag
Thesinge; 15.00 - 20.00 uur: Café 
De Oude School open.
Vrijdag 3 mei
Garmerwolde; De Leeuw, vanaf 
17.00 uur: Dorpsborrel, gefrituurde 
happen verkrijgbaar.
Zaterdag 11 mei
Nationale molendag.
Woensdag 15 mei
Thesinge, Trefpunt; 09.30 uur: 
 Verzoamelstee. De dorpscoaches 

van De Deel verzorgen een presen-
tatie: Wie zijn de dorpscoaches en 
wat doen ze? Iedereen is van harte 
welkom.
Zaterdag 25 mei
Thesinge; vanaf 9.00 uur: ophalen 
oud papier.
Zondag 26 mei
Garmerwolde; De Leeuw, vanaf 
15.00 uur: Fietstocht, met koffie en 
thee onderweg en na afloop zomer-
se stamppot. Opgave en meer info: 
www.dorpshuisdeleeuw.nl.

Woensdag 29 mei
Garmerwolde; 19.00 uur: Jeu de 
boules Vrouwen van Nu.
Vrijdag 31 mei
Garmerwolde; tussen 18.00 en 
20.00 uur: ophalen oud papier.
Zaterdag 1 juni
Garmerwolde, kerk; Dag van de 
Bouw, de restauratiewerkzaam-
heden van dichtbij bekijken.
3 t/m 6 juni
Ten Boer; Wandel-avondvierdaagse.

‘De Soos’
De klaverjasavond in april heeft de 
volgende uitslag opgeleverd:
1 Jannes Ramaker       5140
2 Henk Vliem 5087
3 Detta van der Molen 4982
4 Ton Bouchier       4532
De volgende keer is op dinsdag 
14 mei, aanvang 20.00 uur.


