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Alfred Ottens bouwt aan
zijn toekomst
Thesinge heeft er weer een nieuw bedrijf bij
gekregen. Op 18 maart van dit jaar werd
Bouwbedrijf Alfred Ottens ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel. Voor het eerst in
zijn leven was Alfred zelfstandig ondernemer. Inmiddels is zijn mooie geel-zwart beletterde bus een vertrouwd beeld geworden in
het dorp. Vrijwel iedereen heeft hem wel eens
zien rijden, vaak met een aanhanger vol
bouwmaterialen, want Alfred heeft het al
vanaf de start ‘lekker druk’.
Een half leven voor dezelfde baas
Kort voor zijn 30e verjaardag, tijdens de wintersportvakantie, hakte Alfred de knoop door. Hij
ging voor zichzelf beginnen! 12,5 jaar had hij
voor dezelfde baas in Haren gewerkt. 15 jaar
zelfs - zijn halve leven dus - als je het vakantiewerk en de stages meetelt. Toen kwam het
slechte nieuws: hij kreeg ontslag: ‘Mijn werkgever wilde er op den duur mee stoppen. Hij was
niet meer de jongste en had geen opvolger. Bovendien liep het bedrijf minder goed door de crisis. Daardoor kon hij om economische redenen
een ontslagvergunning krijgen voor het personeel. Ik was dus opeens mijn vaste baan kwijt. Ik
ben toen samen met Esther, mijn vrouw, heel
hard gaan nadenken over de toekomst en uiteindelijk wist ik het zeker: ik begin een eigen bedrijf!’
Voorspoedige start met een klein smetje
Het begin liep op rolletjes. Alfred investeerde in
gereedschap en een bus, liet een logo en een
website (www.alfredottens.nl) ontwerpen door
een bevriende vormgever en kon direct aan de
slag met de eerste opdrachten. Maar net toen het
echt ging lopen kwam er een kinkje in de kabel:
Esther scheurde haar achillespees af en kon een
tijd niet lopen. ‘Dat is heel vervelend, zeker als je
een baby hebt. Met veel hulp van familie en
vrienden hebben we het toen gered. Ik kon zelf
namelijk niet constant thuisblijven omdat ik al
flink wat opdrachten had. Ik ken heel veel mensen, ook in de bouw. En iedereen was enthousi-

Alfred Ottens voor zijn busje (foto: Joost van den Berg)
ast over mijn plannen. Dus toen ik eenmaal begonnen was kwamen de eerste telefoontjes al
snel binnen. In juni was ik door mond-tot-mondreclame al volgeboekt tot eind augustus en ook
voor daarna liggen er al opdrachten klaar. Dat is
natuurlijk prachtig, maar er schuilt ook een gevaartje in. Je moet het niet té druk krijgen, want
dan worden de wachttijden voor grote opdrachten te lang. Voor kleinere klusjes tussendoor,
zoals een dakraampje plaatsen, houd ik altijd tijd
vrij. Dat doe ik desnoods ’s avonds even.’
Minder vrije tijd, leuker werk
Sinds Alfred zelfstandig is heeft hij wat andere
werktijden dan iemand met een kantoorbaan.
‘Overdag werk ik op normale tijden, dan ga ik een
hapje eten en daarna kruip ik van 7 tot half 10
achter de computer voor administratie, offertes
en inkoop. Ook op zaterdag werk ik, omdat veel
mensen er graag bij willen zijn als er in hun huis
gebouwd wordt. Mijn weekend begint daarom op
zondag. Maandag heb ik papa-dag, dus ook vrij.

De hoeveelheid vrije tijd die je als ondernemer
moet inleveren heb ik vooraf misschien wel wat
verkeerd ingeschat, maar dat vind ik geen probleem. Het is geweldig leuk werk, het is voor jezelf en je krijgt er ook veel voor terug. Ik kan nu
al zeggen dat ik niet terug zou willen. Ik maak
meer uren dan ooit, maar toch heb ik nu veel
meer vrijheid. Wat ik wel merk is dat ik meer met
mijn hoofd bezig ben. Organiseren, plannen, offreren, inkopen… Ik bestel zoveel mogelijk materialen via e-mail en laat het dan bezorgen, zodat
ik niet steeds weg moet om even wat op te halen.
Ideaal, een smartphone in de bouw.’
Kritisch op zichzelf
Alfred is een allround timmerman die timmerwerkzaamheden in de meest brede zin van het
woord uitvoert. Van tuinhuizen tot gevelbekledingen, van kozijnen en dakkapellen tot houten constructies. Maar ook een nieuwe badkamer of
keuken of een complete renovatie neemt hij graag
aan. ‘Ik werk samen met mensen als installateurs,
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metselaars en stukadoors aan wie ik het specialistische werk uitbesteed. Ik kan zelf aardig een
muurtje stuken, maar een vriend van mij is stukadoor. Als hij zo’n muur doet wordt het een spiegeltje! Ik streef altijd naar de hoogste kwaliteit
voor mijn klanten, dan moet je niet zelf dingen
willen doen die anderen beter kunnen. Ik ben
heel kritisch op mijn eigen werk, wil het perfect
doen. Ook als daar soms wat meer tijd in gaat
zitten dan ik heb geoffreerd, dat is voor mijn rekening. De klant moet tevreden zijn, daar gaat
het om. Ik ga na een klus met mijn voeten op de
bank voor de tv zitten en ben het kwijt, die klant
moet er nog jaren naar kijken.’

Klanten tevreden achterlaten
Er zijn verschillende dingen die Alfred waardeert
in zijn werk. In de eerste plaats mooie dingen
creëren. ‘Ik kan ervan genieten om dingen die ik
vooraf uitgedokterd heb met mijn handen uit te
voeren. Vooral als het dan ook nog mooier wordt
dan ik had gehoopt.’ Wat hem ook aanspreekt is
het ontmoeten van totaal verschillende mensen.
‘Je komt steeds weer bij andere mensen. De
een vriendelijk, de ander lastig, weer een ander
bezorgd. Ik vind het leuk om met die verschillende mensen om te gaan. De ene keer kom je
bij een dame die je heel formeel met ‘ja, meneer
Ottens, alstublieft meneer Ottens’ aanspreekt

Gedupeerd door vandalisme
Een voorruit aan diggelen, deuken in de auto, een buitenspiegel kapot gemaakt, je staat raar te kijken als je je auto zo aantreft. Dit gebeurde bij de auto van Niels Steenstra en Sabine Hoes en bij die van
Freek Mandema en Vinh Banh. Hun auto’s stonden geparkeerd aan
de Dorpsweg in Garmerwolde.
Niels Steenstra hoorde rond één uur in de nacht van donderdag 6 op vrijdag 7 juni buiten op straat wat gerinkel, maar hij viel weer in slaap. De
volgende dag toen hij zijn dochter naar vioolles wilde brengen, bleek dat
de voorruit van de auto zo beschadigd was dat hij er niet mee kon rijden.
Ook zat er een deuk in de motorkap. ‘De kosten van de reparatie moesten
we zelf betalen, want onze auto is niet allrisk verzekerd.’
De familie Hund aan de Koningsheert werd diezelfde donderdagnacht rond
half één wakker van geluiden bij hun paardentrailers. Eenmaal buitengekomen liep een groepje jongelui in de richting van de Rijksweg. Bij hen was
er dus niets gebeurd.
Maar de auto van Freek en Vinh moest het wel ontgelden die donderdagnacht. Er was met veel kracht een buitenspiegel losgerukt en er zat een
dikke deuk in de auto. Het weekend ervoor werd er ook al forse schade aan
hun auto toegebracht. In de nacht van vrijdag 31 mei op zaterdag 1 juni
heeft iemand over hun auto gelopen. De deuk die achterbleef heeft duidelijk de vorm van een voetafdruk. Ook zij draaiden zelf voor de onkosten op.
Van de vernielingen aan beide auto’s is aangifte gedaan bij de politie.

Politiek Café
Dinsdag 9 juli organiseerde de lokale radiozender RegioFM van Ten
Boer (www.regiofmradio.nl) het tweede ‘Politiek Café’, deze keer in
Café Jägermeister. Vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen, de heer Bosch van het CDA, mevrouw Pestman van de PvdA, de
heer Doornbosch van de CU en de heer Stayen van het Algemeen
Belang gingen met elkaar en met de belangstellenden in discussie
over de bevindingen van de informatieavonden in de dorpen en de
visie op de toekomst van de gemeente Ten Boer, een en ander onder
de noemer Ten Boer 2020. Dit vond plaats onder de bezielende leiding
van Siebolt Dijkema en Henk de Haan.
De algemene teneur was dat men tevreden is met de huidige samenwerking met de gemeente Groningen, waarbij de gemeente Ten Boer en de
daarbij behorende dorpen hun eigenheid behouden. De vraag is of dat ook
op langere termijn nog te behappen is. Vanuit de provincie is de nota Grenzeloos Grunnen opgesteld, met daarin voorstellen tot een herindeling. Ook
wordt vanuit de landelijke overheid de uitvoering van de WMO, de Jeugdzorg en de Particpatiewet aan de gemeenten overgedragen. Voor een
goede uitvoering van die regelingen is de nodige deskundigheid vereist, die
de kleinere gemeenten niet voldoende in huis hebben of kunnen krijgen.
De gemeente Ten Boer is al enigszins voorbereid op die overdracht, mede
door de bestaande samenwerking met de gemeente Groningen met ambtenaren met kennis van zaken. De gemeente Ten Boer heeft bovendien De
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en bij de volgende klant zit je losjes te ouwehoeren over voetbal en vrouwen. Die verschillen
vind ik mooi. Maar wat ik vooral leuk vind van dit
werk is mensen tevreden achterlaten. Ooit zei
een klant in Haren tegen mij: ’Deze verbouwing
lag niet als een last op mijn schouders’. Mooi
compliment vond ik dat. Tevredenheid zit soms
in onverwachte dingen. Ik zag laatst bij een klant
wat afval in een schuurtje staan en vroeg of ik
dat ook even mee moest nemen op de aanhanger. Kleine moeite toch? Maar hij vond het super!’
Rudy Noordenbos

Alert zijn
‘Waarom doet iemand zoiets?’ vraagt Sabine zich af. ‘Voor ons was het
meteen een heel gedoe. We moesten afspraken afzeggen en allerlei dingen regelen.’ Het zit Sabine het meest dwars dat het zo zinloos is, die
vernielingen.
Naast de aangifte leek het Sabine en Freek verstandig om via deze krant
ook dorpsgenoten te informeren over de vernielingen. Ze vinden het van
belang dat anderen van het vandalisme op de hoogte zijn, zodat iedereen
alert kan reageren. En misschien hebben anderen achteraf ook iets bijzonders opgemerkt of gehoord wat kan leiden tot de daders. Ook de politie vraagt mensen om contact op te nemen als ze aanwijzingen hebben of
als er opnieuw vernielingen plaatsvinden.
Irene Plaatsman

(foto: Freek Mandema)

(foto: Niels Steenstra)

Deel, gevestigd in het gemeentehuis, waar inwoners van de gemeente
terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien van kinderen,
werk en uitkering, WMO voorzieningen en diensten. Dit aan de gemeenten
overgedragen beleid moet vervolgens worden uitgevoerd met minder financiële middelen. De gemeente Ten Boer, en overigens ook de andere
gemeenten, zal te maken krijgen met wederom bezuinigingen.
De vier partijen zijn zich al lichtelijk aan het voorbereiden op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Zij hebben hun standpunten tijdens dit Politiek Café ook kunnen uitdragen, met reacties daarop
vanuit het publiek. Daaruit bleek met name de vrees voor het kwijtraken
van het plattelandskarakter van de dorpen, en voor de vermindering van
de voorzieningen, wanneer de gemeente Ten Boer samen zou gaan met
de gemeente Groningen.
Simone Tjakkes

Geelgors weer terug in
Garmerwolde
De geelgors is een bijzondere verschijning op de Groningse kleigronden. Deze mooie fel geel gekleurde vogel is een vrij algemene
soort op de zandgronden in Drenthe. In het midden van de vorige
eeuw kwam de geelgors voor in de hele provincie Groningen. De
geelgors heeft een eenvoudig liedje dat klinkt als tie, tie, tie, tieieie.
Het lijkt erg op de bekende vijfde symfonie van Beethoven.
Geen graan
Het liedje van de geelgors is al een tijd niet meer te horen op de Groningse kleigronden. Gebrek aan voedsel in de vorm van granen tijdens de
winterperiode brak deze vogel op. In Drenthe kon de geelgors zich handhaven omdat naast agrarisch bouwland ook relatief veel ruig zadenrijk
grasland in de winterperiode voorhanden was en is. In het Groningse akkerbouwlandschap moest de geelgors het hebben van granen die op de
stoppelvelden bleven liggen na de oogstperiode. De graanoogst vindt nu
plaats met grote moderne combines. Deze machine kan tegelijk oogsten
en dorsen, vandaar de naam. De machine neemt de akkerbouwer een
hoop werk uit handen en is in de moderne landbouw onmisbaar geworden. Met de komst van een efficiënte manier van oogsten verdween wel
een belangrijke bron van voedsel voor akkervogels.
Overstaand graan
In de gemeente Ten Boer is de agrarische natuurvereniging Ons Belang
al een aantal jaren actief met het beschermen van akker- en weidevogels.
De natuurvereniging Ons Belang is vernoemd naar de coöperatieve vereniging Ons Belang uit Garmerwolde die oorspronkelijk een dorsmachine
voor haar leden exploiteerde. De komst van de combine maakte de dorsmachine en uiteindelijk de coöperatie overbodig. De leden van Ons Belang laten tegenwoordig naast hun akkers kleine perceeltjes graan overstaan om zo akkervogels zoals de geelgors tijdens de moeilijke
winterperiode voedsel te bieden. Het is een succesvol alternatief voor een
verdwenen manier van landbouw waarbij veel oogstresten op het land
achterbleven.
Zo’n graan- of liever wintervoedselveldje lag afgelopen jaar bij Garmerwolde net achter de voetbalvelden van voetbalvereniging GEO. De hele
winter verbleef hier een grote groep geelgorzen die op het zaad van het
overstaande graan af kwamen. Maar niet alleen in Garmerwolde liggen ‘s
winters veldjes met overstaand graan. In de hele provincie Groningen
hebben akkerbouwers wat ruimte naast hun akkers gereserveerd voor de
vogels. En met succes: de geelgors komt langzaam maar zeker weer de
klei op. Er worden al broedvogels gemeld net over het Eemskanaal bij
Ruischerbrug en bij Lageland, richting Slochteren.

Een geelgors (foto: Ana Buren)

fragmentje uit de symfonie no.5 van Ludwig von Beethoven

Akkerranden en bosjes
Onderzocht wordt nu hoe de geelgors in de lente en zomer verleid kan
worden tot een langer verblijf in Garmerwolde. Want naast zaden en granen in de winter heeft de geelgors een grote voorkeur voor een landschap
met wat verspreid staande struiken of laagblijvende bomen en kruidige
overhoekjes. Ook dient er voldoende voedsel te zijn voor de opgroeiende
jongen in de vorm van rupsen of andere insecten. Gelukkig wordt hier ook
aan gewerkt want leden van Ons Belang hebben naast de wintervoedselveldjes ook speciaal ingezaaide percelen voor broedende akkervogels in
hun bouwplan opgenomen. Deze bloeiende akkerranden zijn tevens een
fraaie verschijning in ons landschap. Het zal dus een kwestie van tijd zijn
en dan klinkt het tie, tie, tie, tieieie weer in Garmerwolde. De terugkeer van
de geelgors bewijst dat natuur en landbouw prima kunnen samengaan.
Bauke Koole
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Reinder van der Veen
Voor bedrijven en particulier handel in:
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mobiel 06-51581046
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Hoanebaalk Gevechten
Menig dorpeling had op zaterdag
29 juni het Damsterdiep gevonden
voor de aloude, maar zeer leuke,
hanenbalk gevechten. De hangjeugd van Willem zorgde voor de
veiligheid en dat alles gladjes verliep.
Het weer viel gelukkig mee: droog
en zonnig; het water was nog wel
wat fris. Om 16.30 uur begon de
jeugd tot 12 jaar, daarna volgden
de 13 tot 16 jarigen en tot slot de
volwassenen; in totaal ± 20 stuks.
De jury, bestaande uit Fokko Kramer, Hennie van der Schans en
kleinzoon Jordi, zat op een boot in
het Damsterdiep. Fokko bleek tevens de man van het vrolijke commentaar; dat gebeurde dan ook

met regelmaat. En terwijl het publiek lachte, deelden de hennetjes/
haantjes klappen uit met een jutezak of skippybal. Met als gevolg dat
er na slechts 12 seconden tot wel 5
minuten eentje met een buiteling
en een plons in het Damsterdiep
belandde. Aan het aanmoedigen
lag het niet, maar ja …
Na een sportieve strijd werden de
‘Willem van der Schans’ bokaal en
de enveloppen met inhoud door
Douwe Westra en de driekoppige
jury aan de winnaars overhandigd
in Café Jägermeister. Daarna was
er live muziek en ’s avonds draaide
The Magic Five.

Uitslag
Jeugd tot 12 jaar:
1. Koen Klomberg
2. Bas Stefano
Jeugd tot 16 jaar:
1. Rob Braspenning
2. Dennie Bennink
Dames:
1. Gerbrich
2. Annemijn
Heren:
1. Thomas
2. Wim

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Hennetjes met veel plezier hoog
en(nog) droog boven het water
(foto: Sieb-Klaas Iwema)

Thesinger fietstocht

Daphne Wiegertjes op zoek naar de weg
(foto: Jori Noordenbos)

Vrijdag 7 juni was de jaarlijkse fietstocht van
Thesinge. Ook dit jaar hadden Roelie Dijkema
en Roelf Jansen een mooie route voor ons uitgezet. We zijn via Lutjewolde en Bedum naar
Fraamklap gefietst, alwaar we in café Tuitman
een consumptie aangeboden kregen van Dorpsbelangen. Eenmaal aangekomen bij café Tuitman zagen we dat al meer Thesingers zich daar
hadden verschanst. Vervolgens fietsten we terug langs Westerwijtwerd en St. Annen naar

Van de redactie
Ons papieren archief
Vorige maand kregen we een seintje van Elisabeth Tolenaar. Dat zij van
plan was om een oude stapel G&T’s op te ruimen. Of wij misschien interesse hadden. Ja dus. Ons papieren archief is hiermee weer iets completer geworden. Elisabeth: onze hartelijke dank hiervoor.
Als u bij een ‘zolderopruiming’ besluit om de oude Garmer & Thesingers
weg te doen, denk dan ook even aan de redactie. Wij halen ze graag bij
u op. En weggooien kan immers altijd nog?

De driekoppige jury
(foto: Sieb-Klaas Iwema)

Thesinge. Het was mooi weer en er bloeiden
nog enkele koolzaadvelden. Zelf zijn we enkele
keren verkeerd gefietst, met als gevolg dat we
op een gegeven moment in een weiland belandden. Maar we hebben de juiste weg gevonden
en hebben zeker genoten! We hebben weer
veel van het prachtige Groninger landschap gezien. Roelie en Roelf bedankt, volgend jaar
weer!
Jori Noordenbos

Ze zijn er weer!
We hebben onlangs de correspondentiekaarten van de Garmer & Thesinger laten bijdrukken. Ongetwijfeld kent u ze nog van vroeger: die kaarten
met de skyline van Garmerwolde of Thesinge erop. Bij uitstek geschikt om
uw familie, vrienden of kennissen weer eens een handgeschreven berichtje te sturen.
Kosten: 25 correspondentiekaarten voor slechts € 3,00. Te bestellen via
de site van de G&T: www.gentexpress.nl/contact of via één van onze redactieleden.
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Taisner rais
De Taisner rais vond plaats op 21 juni, de dag
dus dat de zomer officieel begint. Dan verwacht
je mooi weer. Nou, vergeet het maar: het heeft
de hele dag geregend.
Om negen uur vertrokken we van Smidshouk en
ging het naar Kolham waar in het Ecomotion koffie gedronken werd. De meesten van ons hadden hier nog nooit van gehoord. Het bleek een
buitensport organisatie te zijn, waar je o.a. kon
kanoën, mountainbiken en vlotten bouwen. Ideaal voor een feestje. De blikvanger is een kasteel, alles gebouwd door de eigenaar zelf.
Na de koffie ging het door het mooie Grunneger
laand naar Bellingwolde. Jakob van der Woude
fungeerde weer als reisleider. Hij had zich weer
heel goed voorbereid.
We kwamen voorbij statige boerderijen. Vooral
Blijham stond hierom bekend. In de tuin van rijke
boeren stond een rode eik, in die van de arbeider een groene eik. Ja, ja, verschil moet er wezen. Geen wonder dat in die streek de CPN de
grootste partij was onder aanvoering van Fré
Meis. Thomas de Vries, een van de passagiers,

Roefeldag
Zaterdag 22 juni gingen we op de fiets naar
Roefeldag. We vertrokken om half 9 en om 9
uur waren we in Ten Boer. Daar moesten we
eerst een tijdje wachten en toen kregen we
onze eerste envelop. In de envelop stond
waar we heen moesten. Ik zat in een groepje
met: Sarah ten Cate, Rik de Vries, Ruben Plijter en Paulus Kamara. En onze begeleidster
was Desiree Luiken.
We gingen eerst naar de Tiggelhal om naar de
sportarts te gaan. Hier deden we een conditietest. Dit bestond uit rennen, opdrukken en buikspieroefeningen. Het was heel erg leuk.
Na de eerste opdracht haalden we de tweede
envelop op. Toen gingen we met de bus naar
Het Geweide Hof in Garmerwolde. Een boer

bleek in Blijham te zijn geboren. Of er bij hem
thuis een rode of groene eik stond, is niet bekend. Een beroemde dominee van Blijham uit
het verleden was dominee Oomkens. Ik heb
nooit geweten dat één van mijn voorvaderen
dominee was. Zo hoor je nog eens wat.
In Bellingwolde zouden we picknicken, maar de
regen gooide roet in het eten. Na bezichtiging
van de kerk mochten we van de koster in de
consistoriekamer eten. Hier werden de meegebrachte broodjes uitgedeeld. Met een pakje
melk of fris erbij voor de dorst.
Na de lunch ging het naar Papenburg naar de
Meyer Werft. Daar aangekomen kregen we een
gids mee. Jammer genoeg geen - zoals afgesproken was - Nederlandstalige, maar een
Duitse. Dat was erg jammer, want hoewel je
hem in grote lijnen wel kon volgen, verstond je
niet alles.
Op de Meyer Werft keek je je ogen uit. Er werd
een film gedraaid en overal zag je foto’s van
schepen die er gebouwd waren. Ze werden
steeds groter. Je kon zien dat ze aan het bouwen waren met een schip van 500 meter lang.
Er wordt zeven dagen in de week, dag en nacht,
aan gewerkt. Echt een kijkje waard als je er nog

vertelde veel over de weilanden en de vogels die
daar leven. Ook kregen we bonen, te weten:
apaluciabonen, tuinbonen, stro-gele bonen, eibonen en boterbonen. Het was heel interessant
en daarna gingen we weer met de bus terug.
Tot slot gingen we onze derde envelop ophalen
en mochten we naar Lotus (wonden schminken). Dat zag er heel erg echt uit en ook heel erg
eng. Iedereen kreeg een ‘echte’ wond op zijn
arm. Er werd eerst crème op de huid gesmeerd
en daarna pleisterspray. Daarna werd er een
snee gemaakt en met nepbloed zag het eruit
alsof het heel echt was. Ook deden ze blauw
poeder eromheen zodat het leek alsof je blauwe
plekken had.
Toen gingen we weer terug naar het plein en
daar was de brandweer voor een speciale afsluiting. Ze lieten blikjes ontploffen en dat gaf veel
lawaai.

nooit geweest bent.
Om half vier werd de bus weer opgezocht en
ging het terug naar Nederland. In Bunde werd
nog een korte pauze gehouden op de parkeerplaats van de Aldi. Wie dit wilde kon daar nog
wat drinken kopen. Diegene die in de bus bleven, maakten de overgebleven pakjes drinken
op. Daarna ging het naar Midwolda, waar in
Gasterij Smits van een driegangendiner werd
genoten. Daarna ging het over de snelweg naar
huis. In de bus werd door Jakob een quiz gehouden. Je moest zes vragen beantwoorden die
betrekking hadden op de route van de reis. Vier
passagiers bleken ieder zes vragen goed te
hebben, dus werd er aan die vier nog een vraag
gesteld. Uiteindelijk won Thomas de Vries.
Op de terugreis werd het droog en o wonder
kregen we de zon nog te zien. Tegen acht uur
waren we in Thesinge terug en kwam er een
einde aan een gezellige dag. Trijn, Welly, Clara
en Jakob bedankt voor het organiseren. Het was
weer een fijne, goed geregelde reis.
Roelie Dijkema-Oomkens

Daarna gingen we weer terug op de fiets naar
huis. Het was een leuke en leerzame Roefeldag.
Imany Liefhebber (basisschool De Til)

Roefelgroep nummer 55 is door de medewerkers van Lotus behoorlijk ‘toegetakeld’ (foto:
Desiree Luiken)

Fietsen en cultuur

Mevrouw of meneer Kiekendief op jacht (foto:
Sieb-Klaas Iwema)

Op zaterdag 29 juni was er een fiets/autotocht
uitgezet door de cultuurhistorische werkgroep
Garmerwolde/Thesinge en de agrarische natuurvereniging Ons Belang. Men kon langs
bloeiende akkerranden en cultuurhistorische
panden in Garmerwolde, Thesinge en Sint Annen. Bij de boerderij ‘Steerwolde’ bijvoorbeeld
vertelde de heer Jansen over oude voorwerpen
en gebruiken. Ook bij de molen Germania kon je
uitleg krijgen en even op de stelling het veld inkijken; of richting het dorp met onder meer de
rook van de smederij. Bij de boerderij van de
Familie Veenkamp kreeg je niet alleen uitleg
over de randen van de akkers, maar kon je ook
zien hoe een kiekendiefpaartje elkaar in de lucht

prooien doorgaf en naar de jongen bracht. Waar
het nest precies zat, wist men nog niet: dat
moest nog uitgepeild worden.
In Garmerwolde kon men in de voormalige
melkfabriek puddingvormen bekijken en de inhoud proeven. Dat was lekker; dat kunnen de 50
bezoekers beamen. Ook bij de boerderij aan de
overkant was het een komen en gaan van geïnteresseerden; maar liefst 52 personen - groot en
klein - kwamen langs. En van daaruit was het
maar een klein stukje naar het Damsterdiep,
voor de hanenbalk gevechten.
Groetjes, Sieb-Klaas Iwema
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Altijd vakantie!

Schoolverlaters Thesinge

Afscheid groep 8 van basisschool De Til in Thesinge
Op woensdag 3 juli nam groep 8 afscheid van De Til. De avond begon met
de musical ‘Ren voor de robot’, die samen met groep 7 werd opgevoerd.
Toen alle ouders en familie een plekje hadden gevonden in het overvolle
Trefpunt heette juf Jessica iedereen welkom en kon de musical beginnen:
In Middelstad opent de uitvinder Stein Breingein zijn nieuwe winkel: de
robotshop! Voor de slager een volautomatische winkelbediende, voor de
juf een leraarrobot, voor de zuster een wandelrobot, voor de kinderen een
verkering-vraag-robot. Vanaf nu heeft iedereen altijd vakantie! Alleen de
sfeer in Middelstad wordt er niet beter op. De boswachter en zijn vriend
besluiten in te grijpen.
De musical was een groot succes; leuke liedjes, een leuk verhaal, mooie
kostuums en fantastische spelers.
Na de musical werd de avond voor de familie en de kinderen van groep 8
voortgezet in de school. De Til zal deze gezellige grote groep (16 kinderen) gaan missen. Veel succes op de middelbare school.
Desiree Luiken

Nieuw in Thesinge

Boven: Manon van Zanten - Groene Lyceum; Cato Krol - Werkman Centrum; Joel Oosterhoff - Parcival College; Joeki Bijkerk - Werkman Centrum; Annemijn Uitham - Wessel Gansfort College en Lisanne de Leeuw
- Parcival College
Midden: Willeke Ridder - Werkman Dalton; Sil Anker - Werkman Centrum;
Rik de Vries - Groene Lyceum;
Joris van Galen - Wessel Gansfort College; Wanne Buitenhuis - Parcival
College en Jelle Kingma - Kamerlingh Onnes
Onder: Fy Mei Eijkelenboom - Werkman Centrum; Miser de Rouw - Augustinus College; Imany Liefhebber - Parcival College; Sarah ten Cate Werkman Dalton
(foto: Myla Uitham)

Daan Frumau en Rita Tjoelker wonen samen aan De Dijk 13. Ze hebben sinds 22 mei een kersverse
dochter, Hannah Odilia, die hier
geboren is. Daan heeft sinds zijn
achttiende zijn eigen timmerbedrijf
en Rita werkt als opvoedtrainer en
begeleidt dove ouders met horende
kinderen in hun opvoedingssituatie.
‘Thesinge is een tijdelijke thuisbasis voor ons om samen te zijn en
geboorte te geven aan Hannah.
We zijn op zoek naar een plek waar
we ons eigen huis kunnen bouwen
of waar we een voormalig pand
kunnen betrekken om dat naar eigen ontwerp te verbouwen. Tot nu
bevalt het ons geweldig hier op De
Dijk, met uitzicht op de prachtige
Kloosterkerk en achter het huis uitzicht over de velden…’
Aly Pepping

Op woensdagavond 1 juli gaven de piano- en zangleerlingen van Cees
Leurs uit Garmerwolde een concert in De Til te Thesinge. Het was een
geslaagde avond waar het publiek zichtbaar van genoot. Er werden onder
andere liedjes van Adele en P!nk ten gehore gebracht. Leerzaam was het
verhaal over de planeten waar elke planeet op de piano ten gehore werd
gebracht. (foto: Desiree Luiken)

In Middelstad opent de uitvinder Stein Breingein zijn nieuwe winkel: de
robotshop! (foto: Desiree Luiken)

Rita, Daan en Hannah (foto: Myla
Uitham)
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Schoolverlaters Garmerwolde

Van links naar rechts:
Isa Meirink
Praedinius Gymnasium;
Thomas Oldenburger
Wessel Gansfort College
Roald van Geffen
Werkman Dalton
Timo van der Molen
Werkman Dalton
Rodney Bennink
Wessel Gansfort College
Bas Stefano
Wessel Gansfort College
Pieter Boes
Kamerlingh Onnes
Frits Haringa
Wessel Gansfort College
(foto: Ton Bouchier)

Het bankje
Misschien kunnen we in het vervolg
beter op zondagmorgen op het
bankje gaan zitten. Er was geen
plaats deze middag. Maar dan hebben we andere bezigheden. Nou
dan maar een rondje De Dijk, Kerkstraat. Teruggekeerd op Smidshouk bleek er nog een oud-onderwijzer te zitten. Oet stad was hij
afkomstig. Wat ik vond van de uitdrukking: ‘krijg toch de mazelen’.
Vreselijke ziekten worden je toegewenst, maar mazelen? Daar kun je
je tegen inenten, was mijn weerwoord. En als je dat dan niet doet,

wilde hij weten. Meneer, ik schrijf
voor de G&T en niet voor het RD.
Leven en laten leven, tenminste...?
En weet u? Nee, nu mag ik iets vragen en zeggen. Leraar wat? Aardrijkskunde was zijn antwoord. Afkomstig uit Woltersum woonde hij
al jarenlang in de stad met veel plezier overigens. Gepensioneerd,
neem ik aan? Jazeker, al 10 jaar.
Weet u waar ik geboren ben? Ja,
hebt u mij verteld. Nee, ik bedoel de
straat! Nee, hoe zou ik dat kunnen
weten, vroeg ik. Aan de Bijbelgang.
En weet u - hij bleef maar doorvragen - hoe men aan die naam komt.
Ja, dat had met het graven van het

Eemskanaal en Jan Broekema te
maken. Heel goed, mag ik?...Neen,
neen. Ik begon nu te twijfelen of hij
aardrijkskundeleraar of geschiedenisleraar was. Moi, hou ist, vroegen
de voor mij twee bekende heren,
aan me. We gaan naar het concert,
ga je mee? De twee heren ken ik al
jaren. Zo af en toe praat ik met ze
in een klein, gezellig schenklokaal
aan het water in de stad. De leraar
aardrijkskundige geschiedenis had
het blijkbaar wel gehad. Zonder te
groeten, stapte hij op zijn ros, en
verdween uit het zicht. Het was een
mooi concert. Thuis hebben we
nog iets gedronken. Toen de heren

hartelijk afscheid hadden genomen, ben ik op zoek gegaan naar
de inentingskaart. Dr. Anderson
had me ingeënt tegen diphterie/
kinkhoest/tetanus en polio. De datum 19 oktober 1955. In 1959 werd
het herhaald, alleen nu door dr. van
der Werff. Dr. Anderson overleed
op 5 juli 1957, op 56 jarige leeftijd.
En mazelen en rodehond? Andere
vaccinaties naar omstandigheden
en op medisch advies. Dat was
blijkbaar niet nodig!
Jakob van der Woude

Bandjes Popschool Garmerwolde timmeren aan de weg
Op vrijdag 28 juni was het weer
tijd voor de jaarlijkse eindpresentatie van Popschool Garmerwolde. Deze keer hadden de
bandjes extra veel liedjes ingestudeerd en zelfs eigen nummers gemaakt. Het was duidelijk
te horen dat de bandjes flink
vooruit waren gegaan. Naast de
popschoolbandjes traden ook
Deeply Damned op, ooit begonnen als volwassen-popschoolband, en singer-songwriter Tom
Bronsema.

De drie bands zijn nog bijna hezelfde als toen de Popschool begon
in Garmerwolde. Vooral de laatste
tijd beginnen de bandjes al een
echte eenheid te worden. De jongste band begon de avond met voornamelijk Nederlandstalige liedjes,
waarbij het eigen geschreven lied
‘Zomer’ in kwaliteit nauwelijks onderdeed voor de rest van het repertoire. Bij de tweede en derde band
ging het er wat serieuzer aan toe,
met mooie nummers en ballads. De
oudste band is het hardst gegroeid,
en deze muzikanten zouden nog

wel eens meer van zich kunnen
laten horen.
De Popschool is een niet meer weg
te denken factor in Garmerwolde.
Op een avond als deze is het altijd
weer feest, en niet alleen omdat het
leuk is om de kinderen muziek te
horen maken. Er is ook echt iets om
naar te luisteren. Daarnaast is het
door het optreden van meerdere
acts een echte feestavond. Het zou
erg leuk zijn als er ook in Thesinge
een popschool opgericht zou worden. Als er belangstelling is, kan
men contact opnemen met De Rij-

dende Popschool, info@derijdendepopschool.nl.
Sabine Hoes

The Potatoes, de jongste band van
de Popschool (foto: Sabine Hoes)
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Feestweek(end) Garmerwolde 30 en 31 augustus 2013
Vrijdag 30 augustus
13.00 - 16.00 uur: senioren-60 + uitstapje bus + boot; opgave uiterlijk
vrijdag 23 augustus. Nadere informatie bij Vera van Zanten, tel. 050-541
60 91.
16.30 uur: optreden amusementskoor Ratjetoe in Dorpshuis De Leeuw
(gratis en voor iedereen toegankelijk).
16.30: Dorpsborrel in Dorpshuis De Leeuw (voor de gelegenheid een
weekje vroeger dan anders); zoals gebruikelijk is er eten (frites en
snacks) verkrijgbaar.

Vossenjagers
gezocht
Op zaterdagmiddag 31 augustus is er
een vossenjacht in Garmerwolde, vol
spanning en avontuur. Ben jij de slimste
vossenjager van 2013? Dan ga jij ervandoor met de geweldige hoofdprijs. Zorg
dat jij die middag erbij bent om 13.00 uur
in Café Jägermeister.
De Feestweekcommissie
Garmerwolde

Zaterdag 31 augustus
13.00 uur: groots opgezette Vossenjacht door het dorp voor jong en
oud
13.00 uur: kunstmarkt aan de Oude Rijksweg
16.30 uur tot in de late uurtjes: grandioos muziekfestival met spetterende optredens van een groot aantal bands.
Dit festival vindt plaats op en rondom de kruising Oude Rijksweg/
Geweideweg/-brug en Café Jägermeister. Details volgen op huis-aanhuisflyer in augustus.

Met KAT op pad
Elke eerste zondag van de maanden mei t/m
november stellen diverse KAT-leden hun atelier
open voor publiek. Op 7 juli was Tiny Smit aan
de beurt om met iets speciaals de aandacht op
de route te vestigen. Ze had de verhalenverteller
Geert Zijlstra uitgenodigd; hij vertelde prachtverhalen in het Westerkwartiers. Later speelde hij
ook nog op zijn gitaar en zong erbij in het Gronings. Het was prachtig hoe die man kon vertellen, het was zeker de moeite waard. Grietje
Zijlstra liet zien hoe je kon drukken c.q. stempelen. Met walnootinkt kon je prachtige, oud uitziende, labels maken. Maar ook chique ogende
naamkaartjes en het opsmukken van kale (verjaardags)kaarten hoorden tot de mogelijkheden.
En mooie ronde strassteentjes... Al met al een
interessante middag.
Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Sponsorloop voor KiKa op OBS Garmerwolde
Op OBS Garmerwolde was het een drukke
week, de laatste week voor de vakantie.
Dinsdag werd er op school geslapen door
groep 8, donderdag was de laatste schooldag met een talentenjacht, eten en groot
feest. En op woensdag 4 juli werd door de
kinderen geld opgehaald voor KiKa door
middel van een sponsorloop. Het resultaat
van de sponsorloop was een slordige 1350
euro!

De leerlingen waren superfanatiek
(foto: Sabine Hoes)

De sponsorloop was een idee van Luc Braspenning (9) uit groep 5. Hij vertelt: ‘Een meneer op
papa’s werk verkocht KiKa beren omdat hij een
dochter met kinderkanker had. En mijn papa
had een beer gekocht. Toen bedacht ik dat ik
ook wel iets voor KiKa wilde doen.’ Toen Luc nog
wat verder dacht, kwam hij op het idee van een
sponsorloop. Gelukkig hoefde hij het niet hele-

Grietje Zijlstra liet zien hoe je prachtige labels
kon maken (foto: Sieb-Klaas Iwema)

maal alleen te doen, want zijn vader en moeder
hebben hem erbij geholpen.
De 45 kinderen van OBS Garmerwolde gingen
met hun sponsorloopformulieren naar familie,
vrienden en buren om geld op te halen. Op de
dag zelf moesten ze binnen een bepaalde tijd
zoveel mogelijk rondjes om de school lopen. Luc
deed zelf natuurlijk het fanatiekst mee. ‘Ik heb
meegelopen met de kleuters, met mijn eigen
groep en met de bovenbouw. In totaal heb ik
denk ik wel meer dan twintig rondjes gelopen.’
De leerlingen waren superfanatiek en er werd
flink gezweet. Met rode hoofden stopten ze bij
de stempeltafel om een stempel te halen na elk
rondje. Het was een gezellige sfeer op het
schoolplein, want in kraampjes werden boeken,
KiKaberen, drinken en zelfgemaakte appeltaart
verkocht. De opbrengst hiervan werd bij het bedrag van de sponsorloop opgeteld.
Sabine Hoes
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Colofon
Eindredactie
Garmerwolde
Hillie Ramaker-Tepper

Foto van de maand
Agenda
Elke zaterdag
Thesinge; 15.00 - 20.00 uur:
Café De Oude School open.
Woensdag 31 juli
Garmerwolde; 19.00 uur: Jeu de
boules Vrouwen van Nu.
Vrijdag 2 augustus
Garmerwolde, Dorpshuis De
Leeuw: GEEN dorpsborrel!

Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar vier... (foto: Cees Leurs)

Vrijdag 16 augustus
Thesinge, Het Trefpunt; 17.30 uur:
start loopclinic.
Maandag 19 augustus
Thesinge, H. Ridderplein;
9.45-10.45: chemokar.
Vrijdag 23 augustus
Garmerwolde; tussen 18.00 en
20.00 uur: ophalen oud papier.
Woensdag 28 augustus
Garmerwolde; 19.00 uur: Jeu de
boules Vrouwen van Nu.

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge
Zondag 4 augustus
9.30 uur in Thesinge
ds. Diemer uit Bedum
gezamenlijk met Ten Post
Zondag 11 augustus
10.00 uur Schildhoesdienst
bij watersportcentrum De Otter
Roegeweg 9 in Steendam
Zondag 18 augustus
11.00 uur in Ten Post

mw. Sikkema-Stienstra
vanaf 10.00 koffiedrinken
Zondag 25 augustus
9.30 uur in Thesinge
da. Fortuin uit Groningen
gezamenlijk met Ten Post
Zondag 1 september
9.30 uur in Thesinge
ds. Landman uit Groningen

Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge
4 augustus
09.30 uur student D. van der Wal
17.00 uur student D. van der Wal
11 augustus
09.30 uur ds. J. Huisman
14.30 uur ds. A. Dingemanse

18 augustus
11.00 uur ds. W. Moolhuizen
17.00 uur student T. Wijnsma
25 augustus
09.30 uur ds. J. Brons
14.30 uur ds. J. Brons

Stoomfluitje
Te koop
Ik vertrek naar Stadskanaal, daarom Te KOOP: Groot woonhuis met het
mooiste uitzicht van Thesinge. Technisch in goede staat, veel voorzieningen. Goed geïsoleerd: slechts € 60,- gas&licht per maand.
Bel: Stefan Kleintjes 06 44630993 of kom langs.
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Vrijdag 30 augustus
- Garmerwolde, Dorpshuis De
Leeuw; 16.30 uur: dorpsborrel
onderdeel van het Feestweekend.
- Thesinge, sportveldje; 16.30 uur:
start Kids clinic.
Zaterdag 31 augustus
- Thesinge; vanaf 9.00 uur:
ophalen oud papier.
- Garmerwolde: Feestweekend
- Garmerwolde, Café Jägermeister; 13.00 uur: vossenjacht.

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 Pluc Plaatsman,
bluecowgraphics, Thesinge
Druk NetzoDruk Groningen
Kopij inleveren uiterlijk
dinsdag 20 aug. vóór 18.00 uur via:
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N.Schutterlaan 16.

Wist-u-dat ...
- er onrust is over een plan (project Fietsroute Plus) van de provincie
om de Stadsweg te verharden dan wel het fietspad erlangs te verbreden tot wel 3,50 meter?
- men bang is voor verlichting waardoor dieren verontrust zouden
kunnen worden?
- bezorgde dorpsgenoten bang zijn voor autosluipverkeer en een en
ander als een aantasting van de eeuwenoude stadsweg en de rustige
omgeving zien?
- er volgens hen al drie parallelle fietsroutes zijn (inclusief de Stadsweg) en ook uit een enquête blijkt dat 63% van de ondervraagde
fietsers het idee overbodig vindt?
- er een handtekeningenactie tegen dit plan is gestart en we u ook
van deze ontwikkeling op de hoogte zullen proberen te houden?
- u deze handtekeningenlijst kunt vinden in de brievenbus met de
blauwe vis van Stadsweg 1 en / of contact kunt opnemen met Betty
Visscher, 06 30 384 825?
- op 16 augustus de loopclinic voor de Taisner DörpsRun start?
- u zich tot 2 augustus kunt opgeven bij Stoffer Havinga via loopclinic@thesingerun.nl?
- dit email adres in de vorige G&T weggevallen is en we dit nu weer
rechtgezet hebben?
- u vanaf heden ook via email uw herhalingsmedicatie kunt bestellen
bij Huisartsenpraktijk Van Beukering?
- u hierover nadere informatie bij de praktijk kunt krijgen?

