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Ridder Jan Wigboldus
Na zijn aankondiging vorig jaar om nog één 
jaar door te gaan met het voorzitterschap, 
zwaaide Garmerwolder Jan Wigboldus 30 
mei jongstleden na tien jaar officieel af bij 
de Vereniging Groninger Dorpen (VGD). 
 Tijdens de afscheidsreceptie werd hij tot zijn 
grote verrassing onderscheiden als  ridder 
in de orde van Oranje Nassau, terwijl hij 
twee  dagen daarvoor ook al betrokken was 
bij het provinciebezoek van onze koning en 
 koningin. Al met al een bewogen week voor 
Jan met een aantal zeer speciale gebeurte-
nissen.

Hij had al een koninklijke onderscheiding op 
zak, maar wat hem 30 mei overkwam had hij niet 
verwacht. Tien jaar lang was Jan Wigboldus 
voorzitter van de Vereniging Groninger Dorpen 
en hij ontving de onderscheiding vanwege zijn 
belangrijke, tomeloze en geheel vrijwillige inzet 
voor de belangen van de dorpen en het platte-
land in de provincie Groningen. Het waren tien 
mooie jaren maar een korte terugblik leert dat 
het zeker in het begin allerminst van een leien 
dakje ging.
In de eerste maand reeds sloeg het noodlot toe. 
Wigboldus was net aangesteld als voorzitter van 
de Vereniging Kleine Dorpen Groningen (VKDG) 
toen hij het bericht kreeg dat de provinciale sub-
sidie voor de organisatie zou worden stopgezet. 
En dat ook nog net in het jaar (2003) dat de 
VKDG het 25-jarig jubileum zou vieren. Als kers-
verse voorzitter heeft hij toen alles op alles gezet 
en een grootschalige actie opgezet om te voor-
komen dat dit het einde zou worden voor de 
VKDG. ‘Henk Bleker (destijds gedeputeerde 
van de provincie, red.) heeft waarschijnlijk nog 
nooit zoveel e-mails en telefoontjes in zo’n korte 
tijd mogen ontvangen, maar uiteindelijk heeft 
het er wel toe geleid dat de provincie de beslis-
sing heeft herroepen’, vertelt Wigboldus trots.
Na een fusie met de Vereniging Groninger 
Dorpshuizen groeide de vereniging uiteindelijk 
uit tot een stabiele organisatie die zich inzet voor 
de belangenbehartiging van inmiddels meer dan 
150 dorpen (via de dorpsbelangenverenigingen) 
en meer dan 100 dorpshuizen, buurt- en wijk-
centra in de provincie. Voor al zijn inspanningen 
bij de VGD was hij inmiddels al benoemd tot 
erevoorzitter en op de vraag waar hij van die 

afgelopen tien jaar het meest trots op is ant-
woordt Wigboldus daarom ook: ‘Dat ik mee heb 
mogen werken aan het opzetten van een van de 
beste plattelandsorganisaties van Nederland’. 
Met recht een trotse afzwaaiend voorzitter.

Koninklijk bezoek
Onverwacht volgde kort voor zijn afscheid ook 
nog een mogelijkheid tot een kers op de taart. 
Na het aantreden van Willem-Alexander als 
‘ Koning der Nederlanden’ was het tijd voor de 
provinciebezoeken. Er gaat niets boven 
 Groningen, dus Groningen was op 28 mei als 
eerste aan de beurt en als voorzitter van de 
VGD werd Wigboldus samen met teamleider 
Dieuwke Visser door het provinciebestuur ge-
vraagd hier de inbreng van de Groningse platte-
landsdorpen te coördineren. ‘De voorbereiding 
startte al begin maart, maar het mocht pas na 30 
april bekend worden natuurlijk, dus ik had nog 
een tijdje geheimhoudingsplicht, ook voor mijn 
familie. Dat betekende tevens dat pas vanaf 
toen aan dorpen kon worden gevraagd om een 

bijdrage aan het programma, dus we hadden 
maar een paar dagen tijd om iets op te zetten. 
Maar gelukkig is dat hartstikke goed gelukt.’ 
Wigboldus geeft vervolgens aan het een hele 
eer te hebben gevonden dit te mogen doen, ook 
omdat hij best wel iets heeft met het konings-
huis. In 2005 was hij ook al eens uitgenodigd 
voor de viering van het 25-jarig regerings-
jubileum van koningin Beatrix waar honderd of-
ficiële vertegenwoordigers van het Nederlandse 
volk aanwezig waren. ‘Dat was een eervolle 
 ervaring: er werd mij op een gegeven moment 
gevraagd of ik nog een kopje koffie wilde en toen 
ging een van de ministers dat gewoon voor me 
halen! Dat was best wel bijzonder. En dat de 
koningin jou uitnodigt, ja dat doet je toch wel 
wat.’
Toen de VGD gevraagd werd het provincie-
bezoek in Nienoord te organiseren reageerde 
Wigboldus daarom ook erg enthousiast en 
stemde gelijk toe. Over de dag zelf: ‘Het was 
een geweldige ervaring, met die hofhouding die 
de hele tijd om je heen loopt en zo, maar natuur-

De trotse ridder te midden van burgemeester Van de Nadort en zijn vrouw Tiny (foto: Sjouke Bakker)
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lijk ook alle geweldige bijdragen van de dertien 
dorpen, daar gaat ’t om. Uiteraard ben je dan 
ook wel enigszins bezorgd. Ik bedoel, je bent als 
eerste aan de beurt in Nederland, alle druk van 
de pers, ja dan hoop je dat er niets fout gaat 
natuurlijk. Dus het was ook wel een beetje een 
opluchting dat alles goed ging, maar bovenal we 
hebben ons prima kunnen neerzetten als 
 Groninger platteland. Eigenlijk was het voor mij-
zelf niet eens zo heel veel werk, de dorpen heb-
ben zelf ontzettend goed werk geleverd. Uitein-
delijk zijn de van tevoren geplande twintig 
minuten zelfs een heel uur geworden, dus de 
koning en de koningin hadden het blijkbaar ook 
erg naar hun zin. Het ging gewoon heel goed!’

Afscheid
Al met al was dit een dag om nog lang te heugen 
maar Jan kreeg nog geen rust, want twee dagen 
later stond het afscheidsfeest al weer op het 
program. Gelukkig was het nu een feest waarin 
Jan zelf in het middelpunt stond. Maar dat was 
nog niet alles, want op de kers kwam nog een 
toefje slagroom. Wat heet, een flinke toef zelfs: 
op de afscheidsreceptie kreeg hij de ridderorde 
uitgereikt.
‘Het is officieel trouwens een promotie’, licht 
Wigboldus toe. Dat zit als volgt: In 2005 was hij 
als blijk van waardering voor zijn inspanningen 

bij Dorpsbelangen Garmerwolde (20 jaar!) 
name lijk reeds onderscheiden als lid in de orde 
van Oranje Nassau. ‘Dat kan ik me nog als de 
dag van gisteren herinneren. Dorpsbelangen 
Garmerwolde bestond 60 jaar en dit vierden we 
met een jubileumvergadering met een aantal 
(oud-)bestuursleden en nog veel meer aanwezi-
gen. Toen ik voor een toespraak op het podium 
stond zag ik mijn hele gezin verschijnen en van-
achter een pilaar kwam ook ineens de burge-
meester richting het podium lopen, mét ambts-
ketting. Dat was een indrukwekkende ervaring 
kan ik je zeggen.’ (U kunt hier meer over terug-
lezen in de G&T van november 2005.)
En afgelopen 30 mei kwam daar dus nog eens 
een schepje bovenop. Wigboldus werd voor zijn 
tien jaar inzet bij de VGD gepromoveerd tot 
 ridder. Burgemeester André van de Nadort reik-
te tijdens de afscheidsreceptie de onderschei-
ding uit. ‘Ik stond helemaal perplex… De familie 
wist natuurlijk al een tijdje dat dit zou gebeuren, 
en achteraf gezien vielen er voor mij ook wel wat 
dingen op zijn plaats. Maar het was echt een 
geweldige verrassing. En de mooie woorden 
van de burgemeester, de commissaris der 
 Koning Max van den Berg en vicevoorzitter Jan 
Boer, ja dat doet je goed.’ De cadeaus die hij 
mocht ontvangen tijdens de receptie staan nog 
op de kast te wachten om ter pronk uitgestald te 

worden. In het bijzonder verdient het mooie 
houtschilderwerk met een gedicht in ’t  Grunnens, 
dat hij cadeau heeft gekregen van ‘zijn’ bestuur, 
even tijd om bij stil te staan. En uiteraard het 
lintje zelf, met de daarbij behorende oorkonde 
nog in de koker. Om de verschillen aan te tonen 
wordt de ingelijste lid-onderscheiding nog even 
van de muur gehaald en naast de nieuwe onder-
scheiding gelegd. Lid – Ridder, Hare – Zijne… 
Tot zijn eigen verbazing merkt Wigboldus ineens 
op dat er een handtekening mist op zijn ridder-
orde. ‘Daar moet ik nog wel even achteraan!’
De receptie was een geslaagde middag en een 
mooie afsluiting van tien jaar voorzitterschap. 
Als cadeautip voor het afscheid werd op de uit-
nodiging gevraagd een bijdrage te leveren aan 
de restauratie van de fresco’s in de kerk van 
Garmerwolde, hetgeen een zeer mooi bedrag 
heeft opgeleverd. Mocht u dus binnenkort weer 
in de kerk komen en die mooie fresco’s bewon-
deren, dan zullen ze u dus ook een klein beetje 
doen denken aan ridder Wigboldus, die zich 
jaren lang heeft ingezet voor onze dorpen en ons 
platteland en daarnaast ook de hand van de 
koning en de koningin heeft geschud!

Harjo de Poel

De kerk van Garmerwolde is al sinds april ge-
sloten omdat de gewelfschilderingen worden 
gerestaureerd. Maar zaterdag 1 juni gingen 
de deuren voor een dag open. Aanleiding was 
de landelijke Dag van de Bouw. De Stichting 
Oude Groninger Kerken, eigenaar van het 
gebouw, en de aannemer lieten zien wat er 
allemaal gebeurt achter de gesloten deuren. 

In december bij de familievoorstelling Scrooge 
had de kerk al een compleet ander aanzien, met 
tribunes en podia tot aan de nok. Nu is de ver-
andering nog groter: hoge steigers en driekwart 
van het interieur gaat schuil onder groen zeil. 
Banken, orgel, preekstoel, alles is zorgvuldig 
ingepakt.

De steigers op
Wie het aandurfde kon die zaterdag boven op de 
steigers klimmen om de eeuwenoude schilderin-
gen van heel dichtbij te bewonderen. Een bouw-
kundig medewerker van de stichting gaf uitleg. 
En twee restauratoren, onder wie dorpsgenoot 
Lut Gielen, vertelden over hun monnikenwerk en 
wezen aan wat ze gerestaureerd hadden. Of 

Oog in oog met eeuwenoude schilderingen
 beter: geconserveerd. Het devies is namelijk: 
wat er nog is bewaren voor de toekomst. Geen 
aanvullingen dus, behalve hier en daar een 
 enkel bloemblad of ornament. Dat wordt dan met 
heel fijne arceringen aangegeven, zodat later 
altijd duidelijk is wat er in 2013 is gedaan.
Als je zo dichtbij staat, vallen je details op die je 
vanaf de grond niet ziet. Bijvoorbeeld dat de 
kerststal voor de helft leeg is, op een vage zwarte 
vlek na. Een spoor van een poot, van os of ezel? 
We komen het niet te weten, de stal blijft leeg.

Geheim recept
Bijna tweehonderd mensen kwamen een kijkje 
nemen. De jongste bezoekers konden intussen 
met minibaksteentjes een gewelfje metselen. De 
Plaatselijke Commissie verkocht Garmerwolder 
kloostermoppen, volgens geheim recept gebak-
ken koeken. En om de restauratiekas nog verder 
te spekken bracht de commissie ook restauratie-
wijn aan de man, in een fles met een exclusief 
etiket. Mocht u nog willen genieten van een sma-
kelijke rode Merlot en daarmee de restauratie 
willen steunen: er zijn nog enkele flessen te koop. 
Mail naar kerkvangarmerwolde@gmail.com.

Inmiddels zijn de deuren weer dicht, zeker tot 
november. Kans gemist? Op Open Monumen-
tendag, zaterdag 14 september, gaan ze weer 
even open. 

Anne Benneker

De eeuwenoude schilderingen op ooghoogte 
(foto: Sabine Hoes)
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Tijdens zijn dagelijkse ronde door Thesinge 
was krantenbezorger Erik Kloosterman 
 (nomen est omen) dinsdagochtend 18 juni in 
alle vroegte op De Dijk toen hij alleen boven 
de Kloosterkerk een soort nevel zag. Hij nam 
zich voor in de Kapelstraat nog eens goed 
te kijken wat er loos was en sprak daar Han 
de Boer aan die net zijn huis verliet, op weg 
naar zijn werk.

Brand!
Ze overlegden nog of er mogelijk een kachel 
brandde maar samen concludeerden ze dat er 
werkelijk rook onder het dak van de kerk uit 
kwam en waarschuwden ze sleutelbeheerder 
Kor van Zanten. Eenmaal op zolder wisten ze 
het zeker, het stond er vol rook. Kor wilde nog 
proberen het zelf met een schuimblusser te 
blussen en Han kwam al emmers water aan-
dragen, maar al gauw werd 112 gebeld. Ze volg-
den de instructies op (weg van die zolder!) en 
vervolgens arriveerde de politie en even later de 
brandweer uit Ten Boer.
Deze wist, eerst met schuim en daarna met nog 
wat water, de brand - die volgens de ooggetui-
gen eigenlijk meer een soort smeulen was - snel 
onder controle te krijgen. Er rest nu een gat van 
een dikke vierkante meter in het plafond. De 
volgende dag was er al een schoonmaakploeg 
in touw om roet- en asresten te verwijderen. Al 
met al valt de schade dus mee.

Oorzaak en gevolg
De boosdoener was kortsluiting in een lamp die 
de avond daarvoor tijdens een repetitie van The-
Singers de geest had gegeven en direct vervan-
gen was. Geschrokken van een en ander wil 
men nu alleen nog veel minder hete ledlampen 
gaan gebruiken. Een gelukje was ook dat er 
sinds de restauratie een vlamvertragend 
isolatie materiaal op de zolder ligt, daar waar de 

Krantenbezorger redt Kloosterkerk

Thesingers eerst hun afgedankte tapijten dump-
ten – groates izeloatsie. Die hadden waarschijn-
lijk een stuk heftiger gebrand...
Thesinge is dankzij het alerte optreden van Erik 
Kloosterman aan een ramp ontsnapt. Als het net 
gerestaureerde dak vlam had gevat waren on-
getwijfeld niet alleen plafond en dak, maar ook 
het interieur verloren gegaan.
Dit zijn de feiten, vergeet TV-Noord die op de 
avond zelf in zijn journaal repte van ‘ernstige 
schade aan plafond en dak.’ Dat had gekund, 
maar is voorkomen door onze oplettende 
kranten bezorger!

Het herstel
In opdracht van de Stichting Oude Groninger 
Kerken is schoonmaakbedrijf Vlietstra ander-
halve dag bezig geweest de kerk te reinigen; de 
zolderverdieping is volledig gestofzuigd, zelfs 
alle gebinten. Daarna is alles boven gesprayd 
met een speciale vloeistof, waarbij al het hout-
werk is geseald. Roetdeeltjes zijn daardoor in-

gekapseld om de brandgeur tegen te gaan. 
 Beneden zijn na reiniging een aantal elektrische 
luchtverfrissers geplaatst die minstens een 
week lang aan zullen staan.
Aannemer Pot uit Woltersum ging direct bezig 
het gat in het plafond weer te dichten met plan-
ken, precies op maat (juiste breedte en juiste 
veer en groef) en reeds geverfd in de juiste kleur, 
door schildersbedrijf Hofstede aangeleverd.
En elektricien Wolthuis gaat verbeteringen en 
reparaties uitvoeren: de traditionele gloeilam-
pen van 200 watt (die worden erg heet) worden 
vervangen door ledlampen, het gesneuvelde 
armatuur boven het koor wordt vervangen door 
een nieuw exemplaar, uiteraard ook led, en de 
ijzeren elektriciteitsbuizen op zolder worden ver-
vangen door slagvaste pvc-buizen. Tevens zal 
er een aardlekschakelaar worden geplaatst. 
De bedoeling is dat er bij het ter perse gaan van 
deze krant al weer kan worden getrouwd.

Jan Ceulen

Rook of mist boven de kerk? Dat was de vraag (foto: Han de Boer)

Veel geschrokken Thesingers waren vroeg uit de veren 
(foto: Han de Boer)

De schade...! (foto: Haye van den Oever)

•	 	er	 in	 de	 gemeenteraad	 onrust	 is	 over	 een	
lobby van de gemeente Groningen om in 
Meerstad-noord (dus in het zicht vanuit Gar-

Wist-u-dat… merwolde) een windmolenpark te plaatsen?
•	 	het	uitzicht	naar	het	zuidoosten	voor	Garmer-

wolde dan wezenlijk anders wordt?
•	 	we	 u	 van	 deze	 ontwikkeling	 op	 de	 hoogte	

 zullen gaan houden?
•	 	het	artikel	over	de	Kika	Bouwactie	in	de	april-

krant van dit jaar volgens de organisator Paul 
Witkamp heeft bijgedragen aan de mooie 
 opbrengst van € 350,00?

•	 	er	 daarmee	 70	 stenen	 konden	 worden	
 gekocht en Paul eenieder daarvoor bedankt?
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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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De viering van het 65-jarig jubileum van de 
vv GEO was een vrolijk en informeel gebeu-
ren. Geen nette pakken, geen receptie, geen 
toespraken. Op één moment na. Zaterdag 1 
juni, in de pauze van het zeven-tegen-zeven-
toernooi, sprak voorzitter Wim Benneker 
de aanwezigen, onder wie ook wethouder 
Stoel, kort toe. Voor twee leden had hij een 
speciaal woordje en een oorkonde: Marten 
Ypey en Geert Pops werden benoemd tot 
ereleden.

Eigenlijk is er een algemene vergadering voor 
nodig om iemand tot erelid te benoemen. Daar-
om riep de voorzitter die ter plekke uit. Zijn voor-
stel om Marten en Geert het erelidmaatschap te 
verlenen hoefde niet in stemming gebracht te 
worden. Het applaus zei genoeg. 

Benoemd tot erelid van de vv GEO
Steun en toeverlaat
Marten Ypey, ouder dan de vv GEO, kwam als 
jongeman van twintig jaar bij de club. Na een 
uitstapje naar Omlandia, waar hij twee seizoe-
nen speelde, kwam hij terug, om niet meer weg 
te gaan. Knieblessures zaten hem in de weg, 
zodat spelen er niet meer inzat. Maar vanaf 
1976	was	hij	meer	dan	dertig	seizoenen	jeugd-
leider. En nog altijd fluit hij op zaterdagochtend 
de F-jes. Bovendien is hij voor de club steun en 
toeverlaat als het gaat om elektriciteit. Van 
krachtstroom tot leidingen voor lichtmasten, van 
stoppenkast tot bedrading van het scorebord, 
Marten heeft er verstand van.

Oudste lid
Hij is het oudste, en ook nog spelende, lid en hij 
is het langst lid van de vereniging, namelijk 54 
jaar: Geert Pops. Begonnen als jongen van 15, 
speelt hij nu, bijna 69 jaar, nog steeds bij GEO. 
In het vierde, het team waarvan hij ook al vele 
jaren trainer en leider is. Hij was in het verleden 
secretaris, zelfs nog een jaar voorzitter, en hij 
zet zich nog altijd op vele manieren in voor de 
club. Is het niet als scheidsrechter bij de pupil-
len, dan wel als trekker van kalklijnen op de twee 
velden. 
Twee mannen met een groot GEO-hart. En twee 
mannen die niet graag in het middelpunt staan. 
Marten wenste zelfs nog even dat hij op de 
heenweg iets langer in de file had moeten staan. 
Allebei verrast dat ze het erelidmaatschap 
 kregen. Hun reactie? De foto’s van Joost van 
den Berg zeggen meer dan duizend woorden.

Anne Benneker 

(Foto’s: Joost van den Berg)



6

Avondvierdaagse

De kinderen van OBS Garmerwolde zijn blij met hun medailles 
(foto: Annemieke van der Beek)

Daniël, Bas, Andreas en Joris hebben de tocht weer volbracht

Klasse gespeeld! 48e schoolvoetbaltoernooi Woltersum

Ook OBS Garmerwolde deed dit jaar weer mee. Het 
team bestond uit twee meisjes (Kyra Frankot ontbreekt 
op de foto) en zeven jongens. OBS Garmerwolde werd 
ingedeeld in de jongenspoule, dus extra lastig. Maar ze 
deden het fantastisch! Zes wedstrijden gewonnen en 
twee gelijk gespeeld. Helaas zijn ze net geen eerste 
geworden, maar wel een heel mooie en verdiende 
tweede plaats! (foto: juf Andrea)

CBS de Til deed dit jaar mee in de gemengde poule. Er waren ook veel supporters 
meegereisd. Er werd goed gespeeld en zeker even goed aangemoedigd. Van de acht 
wedstrijden hebben ze zeven gewonnen en een verloren. Er klonk luid gejuich toen 
bleek dat de Til eerste van de poule was geworden. (foto: Desiree Luiken)
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Timing! Precies op die dagen in juni dat de temperatuur richting de 
dertig graden ging werd in Ten Boer de zwemvierdaagse gehouden. 
Men kon ook dit jaar weer kiezen uit 250, 500, 750 of 1000 meter. 
Het was een gezellige drukte. (foto: Desiree Luiken)

Zwemvierdaagse Ten Boer

Gele kwik

Afrika staat in het nieuws. Niet alleen vanwege Nelson Mandela, of 
de bijna uitgestorven Afrikaanse olifant, maar vooral door de 

economische vooruitgang die het gevolg is van de toenemende 
invloed van China.

Door de steun van China zit Afrika in een opwaartse spiraal, die het con-
tinent opstoot in de vaart der volkeren. Alom worden concessies gekocht, 
industrieën gesteund en dus economieën overgenomen. Die vooruitgang 
lijkt gunstig voor de Afrikaan-met-de-pet (er is werkgelegenheid) maar eist 
ook zijn tol. Zo zijn rijke Chinezen dol op ivoor en dus zijn de parkwachters 
die dieren moeten beschermen de ergste olifantenstropers geworden.

Ook het milieu wordt het kind van rekening. Eeuwenoude landbouw-
methoden worden razendsnel vervangen door moderne technieken. De 
pesticiden doen hun intrede, maar zonder de beperkende wetgeving die 
wij kennen. Het gevolg is een ernstige vervuiling van het milieu. Naar nu 
blijkt hebben ook onze trekvogels daar last van: veel van wat ze op hun 
trek daar eten, is vergiftigd. Dat merken wij hier. Menige vogel sterft op de 
terugweg, andere komen hier verzwakt aan. Het zijn dus niet alleen de 
omstandigheden hier die de vogels bedreigen, ook in Afrika ligt de dood 
op de loer.
De prachtige gele kwikstraat – vorig jaar nog gespot langs het Boer Goen-
sepad – zal hier dus nóg zeldzamer worden. 
Het enige wat wij er hiertegen kunnen doen is geen asperges uit Egypte 
of boontjes uit Kenia meer eten.

Fredje Bouma

Loopclinic 
Op zaterdag 21 september 
vindt de zevende editie van de 
 Taisner DörpsRun plaats. Ter 
voorbereiding op de run wordt op 
vijf achter een volgende vrij dagen 
een loopclinic georga niseerd.

Een loopclinic is een training voor 
(beginnende) lopers en wordt 
 gegeven door een officiële trainer. 
 Tijdens de clinic worden geen  lange 
afstanden gelopen, maar wordt met 
allerlei oefeningen de techniek van 
het lopen aangeleerd of verbeterd. 
Spelenderwijs wordt de afstand 
steeds uitgebouwd, zodat na afloop 
van de clinic iedereen in staat is de 
4 km of de 4 mijl te lopen.
Ook voor ervaren lopers is deel-
name aan de clinic nuttig. Op een 
goede manier wordt aan de tech-
niek gewerkt. Dit is een prima aan-
vulling voor de wekelijkse duur-
loopjes. En de loopclinic is natuurlijk 
ook een prima voorbereiding voor 
de 4 mijl van Groningen.
De clinic bestaat uit vijf vrijdag-

avonden	van	17.30	tot	18.30	uur	en	
wordt gegeven door Gerhard 
 Lugard die al eerder de clinic in 
Thesinge heeft gegeven. Er wordt 
gestart vanaf het Trefpunt. De eer-
ste keer is op 16 augustus. De kos-
ten voor de clinic zijn € 10,00.

Kids clinic
Speciaal voor basisschoolleer-
lingen wordt een zogeheten kids 
clinic georganiseerd. Deze bestaat 
uit drie vrijdagmiddagen van 16.30 
tot	17.15	uur.	Er	wordt	gestart	van-
af het sportveld en de eerste keer 
is op 30 augustus. De kosten voor 
deze clinic zijn € 6,00.

Aanmelden
Opgeven voor de clinic kan tot 
2 augustus (kids clinic tot 16 au-
gustus) bij Stoffer Havinga (050 
302 2102) of. Voor de clinics geldt 
dat ze doorgaan bij voldoende 
deelname. De deelnemers krijgen 
een week voor aanvang per e-mail 
bericht of de clinic daadwerkelijk 
doorgaat.

Menco van der Berg

Afgelopen maart en april hebben 
alle inwoners van 65 jaar of ouder 
uit Thesinge een Verzoamelstee-
vragenlijst ontvangen. 
In de vragenlijst waren onder 
 andere vragen opgenomen over 
het dorp, contact met elkaar, ge-
zondheid en computergebruik.

De vragenlijst werd voor de tweede 
keer afgenomen, de eerste keer 
was in juni 2011. Ook dit jaar was 
het aantal binnengekomen vragen-
lijsten (de respons) weer overweldi-
gend. Maar liefst 50% van de vijfen-
zestigplussers vulde de vragenlijst 
in. Dit was iets minder dan in 2011, 
maar nog steeds ruim boven wat 
normaal is in dergelijk onderzoek. 
Een resultaat om trots op te zijn dus!
De informatie uit de ingevulde vra-
genlijsten wordt goed gebruikt. 

Verzoamelstee-vragenlijst
Onder zoeker Eveline Hage van de 
Rijksuniversiteit Groningen doet on-
derzoek naar de Verzoamelstee-
initiatieven in het dorp. Zij is onder 
meer geïnteresseerd in of en hoe 
computers en tablets onderlinge 
contacten kunnen versterken. Ook 
worden de vragenlijsten gebruikt 
om feedback te geven aan het Ver-
zoamelstee-project. Tot slot worden 
de gegevens gebruikt in een lande-
lijk onderzoek naar gezond ouder 
worden.
Op deze plaats willen wij alle men-
sen die de vragenlijst ingevuld heb-
ben én alle vrijwilligers die geholpen 
hebben met het uitdelen van de 
vragenlijsten hartelijk bedanken 
voor hun hulp.
Namens het onderzoekersteam,

Eveline Hage en Roel Bakker

Rommelmarkt Oranjecomité

Levi Bol is druk aan het zoeken tussen de mooie spullen 
(foto: Joost van den Berg)
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Op zondag 16 juni was het gelukkig 
droog. En met een bries om uit te 
waaien prima weer om de fietstocht 
van ongeveer 35 km, uitgezet door 
Kees en Fennie Wierenga en geor-
ganiseerd door het dorpshuis, uit te 
fietsen. Rond 13.00 uur vertrok 
men bij ‘De Leeuw’. Over het Boer 
Goensepad, door het Noorddijker-
bos (een mooi stuk natuur, waar je 
best gezellig kunt fietsen), door 
Zuidwolde, Koningslaagte (ook dit 
stuk is het fietsen waard), bij Adorp 
langs en voor Sauwerd.
Het Reitdiepdal is ook een leuk 
 gebied om in te fietsen: gewoon 
tussen de schapen door en op het 
golvende land, met een iets grovere 
soort grasetende Franse vleesveer-
assen. Op de brug van Wetsinger-

Fietsen door de gemeente? Een nieuwe uitdaging

Zaterdag 8 juni jongstleden heeft de commissaris der Koning, de heer Max 
van den Berg, de nieuwe fietsroute door de gemeente Ten Boer geopend. 
Met een heus startschot nog wel. De fietsroute, genaamd ‘Highlights Ten 
Boer, fietstocht langs zestig trötsigheden’, voert langs kenmerkende ele-
menten in ons landschap. Maar ook bijzondere gebouwen die je langs de 
route tegenkomt worden op een aansprekende  manier belicht. 
En wil je, al fietsend, wat meer weten over een bepaald object, dan ga je 
met je smartphone gewoon even naar internet want de routebeschrij-
ving wordt ondersteund met uit gebreide informatie op de website  
www. fietsroutestenboer.nl. De complete route is ongeveer vijfenveertig 

kilometer lang, maar de route leent zich ook prima om in gedeelten gefietst 
te worden. Kortom: even op de pedalen (al dan niet ondersteund).
Aan de samenstelling van deze fietsroute werd meegewerkt door de 
 diverse cultuurhistorische verenigingen in onze gemeente. De prachtige 
foto’s zijn het werk van Gerard Kingma.
Het	boekje	is	een	uitgave	van	LS	Publishers	te	Ten	Post,	het	kost	€	7,50	
en is te koop bij de VVV Ten Boer, The Read Shop, de VVV Groningen, 
via de website www.fietsroutestenboer.nl of bij LS Publishers. 

Henk Vliem

Fietsen met Italiaans einde

De Stefano’s in actie (foto: Sieb-Klaas Iwema)

sluis een kleine pauze en genieten 
van het mooie kronkelende Reit-
diep met een paar bootjes. Even bij 
het zeer oude kerkje van Oostum 
stil gestaan; dit richting Wierumer-
schouw. Onder bij de brug is een 
picknickplaats, hier werd de groep 
van ± twintig mensen opgewacht 
door Dina Tichgelaar en Richt Bou-
ma. Zij hadden de koffie en thee 
plus koek al klaar staan. Even pra-
ten en bilspieren bij laten komen en 
weer op de fiets.
Het Reitdiep volgen tot waar het 
ontspringt uit het Van Starkenborgh-
kanaal. Dit werd gevolgd tot de 
oude Adorperweg. Naar Noorder-
hoogebrug, door de wijk De Hunze, 
achterlangs naar Kardinge en voor-
bij het Zilvermeer. Zo kwam men 

Passage Wetsingersluis (foto: Sieb-Klaas Iwema)

weer bij de Noorddijkerweg uit. 
Hierna de Stadsweg weer op rich-
ting Garmerwolde en om ongeveer 
vijf uur terug bij dorpshuis De 
Leeuw.
Hier nuttigde men nog iets, want 
men moest ook nog de menukaart 
van Pizzeria Stefano bestuderen: 
een Gaarmwol, een De Leeuw of 
toch een van de andere vijf pizza’s, 
want men had best trek in iets lek-
kers. De familie Stefano, vier tot vijf 
man sterk, had het er maar druk 
mee.

Ondertussen druppelden ook de 
dorpsgenoten met hun kinderen 
binnen en bestelden hun gereser-
veerde favoriete lekkers. Men was 
weer onder de indruk van de gele-
verde pizza en zat met een glaasje 
genot en een glimlach aan tafel. En 
na afloop ging men tevreden en 
met een volle buik naar huis. Zowel 
de fietstocht als het pizza eten 
 waren goed georganiseerd.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Lopend Eten Thesinge 2013
Een woord vooraf

Vrienden van de eetlust!
Net als vorig jaar zal ook dit jaar de jonge traditie van het Lopend 
Eten in Thesinge worden voortgezet, en wel op zaterdagavond 5 
oktober 2013. Gezien het enthousiasme van vorig jaar rekenen wij 
weer op een grote deelname, want het Lopend Eten is inmiddels een 
bekend en geliefd evenement in ons dorp.

Dit sympathieke en dorpsbrede project kan blijkbaar rekenen op veel 
geestdrift onder de bevolking, want opnieuw hebben dorpsgenoten zich 
na het vorige eetfestijn al aangemeld voor deelname aan Lopend Eten van 
dit jaar.

De tijd gaat gelukkig snel, en daarom willen wij u nu al wijzen op het in-
schrijfformulier dat deze zomer huis aan huis zal worden verspreid. Dat 
zal in augustus gebeuren, en de inleverdatum is 1 september. Dan hebben 
wij nog een maand de tijd om alle gegevens te verwerken, de koks op de 
hoogte te stellen van hun taken en alle deelnemers de laatste informatie 
te geven. Voor de nieuwelingen: op het inschrijfformulier staat in detail 
uitgelegd wat de bedoeling is van Lopend Eten en wat u moet doen om er 
aan deel te nemen.
Ook vorig jaar is op verzoek van de deelnemers een boekje gemaakt met 
de recepten die toen zijn bereid. Dat boekje is nog steeds te vinden op de 
website www.thesinge.com onder de titel ‘Lopend Koken’.
De organisatie van de actie Lopend Eten wenst u een stralende zomer, 
een ontspannende vakantie en tot ziens aan tafel op 5 oktober.

Christien Huizinga en Ton Heuvelmans
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Op 8 juni nam het Thesinger koor 
‘TheSingers’ deel aan een koren-
festival in Annen. Onder leiding van 
dirigente Truus Schouten bracht 
het koor een Spaanstalig repertoire 
dat drie keer op verschillende po-
dia, verspreid door het dorp Annen, 
ten gehore werd gebracht. Op tien 
podia waren er elk half uur allerlei 
koren te beluisteren.
Een zonnige en feestelijke dag na 
alwéér een fijn jaar met het koor 
van	7	mannen	en	18	vrouwen	dat	
nu alweer zes jaar bestaat.

TheSingers zingen in Annen 
uit volle borst 

(foto: Celine den Boef)

Op	zondag	7	juli	is	het	atelier	in	de	
voormalige melkfabriek in Garmer-
wolde	 van	 13.00	 tot	 17.00	 uur	
open. Dit atelier maakt deel uit van 
de atelierroute van KAT in Ten Boer 
(www.stichtingkat.nl).

Alle ruimten van de in 1889 
 gebouwde melkfabriek zijn toegan-
kelijk: de melkinname, de achter-

Korenfestival
Waar een nieuw Trefpunt al niet 
goed voor is geweest… Immers, 
het	 koor	 is	 in	 2007	 begonnen	 als	
projectkoor voor de opening van 
het Trefpunt. Elke maandagavond 
wordt er meerstemmig gezongen in 
onze sfeervolle Kloosterkerk.

Truus Top

Meld uw activiteit ook bij PromoTenBoer
Organiseert u binnenkort een acti-
viteit en wilt u een breed publiek 
bereiken in de gemeente Ten Boer? 
Meld uw activiteit dan ook aan bij 
de stichting PromoTenBoer 
(info@promotenboer.nl).
In haar nieuwsbrief verwoordt de 
stichting PromoTenBoer haar doel-
stelling als volgt: de stichting wil het 
imago van de gemeente Ten Boer 
verbeteren en op peil houden om 

daarmee het ambassadeurschap 
van de eigen inwoners en de aan-
trekkelijkheid voor inwoners van de 
regio te verhogen en de leefbaar-
heid in de dorpen te behouden / 
verbeteren.
Als basis voor het promoten van 
Ten Boer wordt een gemeente-
brede activiteitenkalender samen-
gesteld. In alle dorpen worden tal 
van activiteiten georganiseerd, 

maar vaak weten de dorpen dit 
onder ling niet van elkaar. Om deze 
kennis onderling te delen, ervaring 
uit te wisselen, en ook om Ten Boer 
bekendheid te geven buiten de 
gemeente grenzen, zal promotie 
gemaakt worden voor het activitei-
tenprogramma.

Maarten Strik, secretaris 
Dorpsbelangen Garmerwolde 

Verhalen en stempelen in voormalige 
melkfabriek

fabriek en de pekelbaden in de 
kaaskelder.
Verhalenverteller Geert Zijlstra ver-
telt om 13.30, 14.30, 15.30 en 
16.30 uur een spannend streek-
verhaal. Daarbij neemt hij de toe-
hoorders mee terug in de tijd. 
 Geschikt voor jong en oud.
De hele middag door is er een de-
monstratie stempelen door Grietje 

Zijlstra. Zij laat zien op welke 
 manieren de stempeltechniek is 
toe te passen op verschillende 
onder gronden. In de pekelbaden 
van de melkfabriek is de verzame-
ling puddingvormen toegankelijk. 
Ook zijn in het atelier schilderijen 
van Tiny Smit te bekijken.

Tiny Smit

Yogalessen
In augustus vinden er op de woens-
dagavonden om 20.15 uur en de 
donderdagochtenden om 9.00 uur 
hatha-yogalessen plaats in de 
sportzaal van Thesinge en bij goed 
weer heerlijk in de buitenlucht.
Het doel van hatha yoga (de 
lichaams gerichte manier van yoga) 
is een sterk en flexibel lichaam, 
inner lijke rust en het verfijnen van 
je bewustzijn. Je traint lichamelijk je 
flexibiliteit, kracht, coördinatie en 
lichaams waarneming. 
Mentaal wordt je je bewuster van je 
gedachtenpatronen in je geest en 
energetisch kan je de subtiele stro-
mingen in je lichaam leren voelen.
In de lessen komen ademhalings-
oefeningen (pranayama), lichaams-
posities (asana’s) en ontspanning / 
meditatie aan bod.
Voor meer informatie kan je terecht 
bij: Mareen Becking, 
mareen_b@hotmail.com.

Mareen Becking
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Agenda

Foto van de maand

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge

Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge

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

Zondag 7 juli 
9.30 uur in Thesinge  
da. Rooseboom uit Drachten 
gezamenlijk met Ten Post
Zondag 14 juli 
9.30 uur in Ten Post  
drs. Postema uit Krewerd
Zondag 21 juli 
9.30 uur in Thesinge  
drs. Oosterhuis uit Haren 
gezamenlijk met Ten Post 

Zondag 28 juli 
11.00 uur in Ten Post 
ds. Koolhaas uit Winschoten 
vanaf 10.00 koffiedrinken
Zondag 4 augustus 
9.30 uur in Thesinge  
ds. Diemer uit Bedum  
gezamenlijk met Ten Post

7 juli
09,30 uur ds. D. Visser 
14.30 uur ds. D. Visser
14 juli
09.30 uur Dienst des woord 
17.00	uur	ds.	S.P.	Roosendaal

21 juli
09.30 uur ds. G. Bijkerk 
14.30 uur ds. A. Bijkerk
28 juli
09.30 uur Dienst des woord
14.30 uur ds. A. Bijkerk

Elke zaterdag
Thesinge; 15.00 - 20.00 uur: Café 
De Oude School open.
Zaterdag 29 juni
-  Garmerwolde, Thesinge en Sint 
Annen; tussen 10.00 en 16.00 uur:

  fiets-/autotocht ‘Pronte Pracht’ 
langs cultuurhistorische panden 
en bloeiende akkerranden.

-  Garmerwolde, bij Café Jäger-
meister; hanenbalkgevechten 
boven het Damsterdiep om de 
‘Willem van der Schans’ bokaal.

  Inschrijven vanaf 15.00 uur; de 
wedstrijden starten om 16.00 uur.

Voor Milou Suer en Corrie en Dick van der Ree is het goed 
toeven aan het Thesinger Maar (foto: Mareen Becking)

‘De Soos’
De klaverjasavond in juni heeft de 
volgende uitslag opgeleverd:
Gretha	Liemburg	 5172
Jannes Ramaker 4862
Detta	van	der	Molen	 4728
Bert Buringa 4583

De volgende keer is op dinsdag 
10 september, aanvang 20.00 uur.
Wij wensen iedereen een plezie-
rige vakantie.

Stoomfluitje
Te koop: 
Mooie Oisterwijk fauteuil. 
Beige bekleding. 
Tel. 050 302 3014.

Vrijdag 5 juli
-  Garmerwolde; tussen 18.00 en 
20.00 uur: ophalen oud papier.

-  Garmerwolde, Dorpshuis De 
Leeuw: GEEN dorpsborrel!

Zondag 7 juli
Garmerwolde, voormalige 
melkfabriek;	van	13.00	tot	17.00	
uur: het atelier is open voor kijken 
en stempelen en er is een 
verhalenverteller (zie artikel elders 
in deze krant).
Zaterdag 13 juli
Thesinge, LaBloem G.N. Schutter-
laan 35; van 11.00 tot 16.30 uur: 

open tuin met o.a. tweedehands-
boekenmarkt, vaste-plantenver-
koop, sieraden, natuur- en 
kruidencrème’s, koffie, verse 
muntthee etc. Een deel van de 
boekenverkoop gaat naar een 
goed doel. 
Voor meer info: Willeke Huistra
labloem@hetnet.nl, 
06	10	500	773.
Zaterdag 27 juli
Thesinge; ophalen oud papier.
Woensdag 31 juli
Garmerwolde; 19.00 uur: Jeu de 
Boules Vrouwen van Nu.
Vrijdag 2 augustus
Garmerwolde, Dorpshuis De 
Leeuw: GEEN dorpsborrel!


