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Het roer om
In het huis van Gonny Sloot aan de G.N. 
Schutterlaan 31 in Thesinge staan bakjes 
met gedroogd frambozen- of paardenbloem-
blad. Een vaasje met nog wat laat bloeiend 
koolzaad staat op de tafel. Ze biedt  gezonde 
sisline-thee aan uit West-Afrika die ook 
nog heerlijk smaakt. Boven in haar praktijk-
ruimte hangt een weldadige geur. Hier woont 
 iemand die iets met planten, bloemen, ofte-
wel kruiden heeft. Dat is wel duidelijk.

Altijd al
Zolang ze zich kan herinneren was Gonny al 
bezig met de natuur. Ze plukte bloemetjes, 
maakte van rozenblaadjes eau de cologne of 
zocht veertjes. Toen ze iets ouder werd begon 
ze planten te verzamelen en te drogen. Ook tij-
dens een jongerenreis naar Zuid-Europa deed 
ze dat. De hele groep hielp mee en op de terug-
reis hing de bus vol planten die moesten drogen. 
En dat bleef zo. In haar vorige huis in de Van 
Wassenaerstraat in Groningen hing de keuken 
vol zelfgedroogde bloemen en in de venster-
banken stonden flesjes met bloemetjes in olie. 
Als ze in de vakantie samen met haar man Paul 
in de bergen wandelde, ging er altijd een 
bloemen pers en droogpoeder mee. Hun kinde-
ren Yannick en Maryse zijn ook gewend aan de 
voorliefde van hun moeder voor planten: ze ge-
bruikt ze in het eten en in diverse soorten thee. 
Een vriendinnetje van Maryse wilde wel een 
kopje thee toen Gonny dat aanbood, maar wel 
een kopje zonder bladluisjes. Die had ze wel 
eens zien drijven in de kruidenthee die Gonny 
schonk. Sindsdien is het een bekende vraag in 
huize Sloot: ‘Willen jullie thee met of zonder 
bladluisjes?’

Van opleiding naar opleiding
Gonny werkt al lang parttime in het onderwijs. 
Een paar jaar geleden had je een tv-programma 
dat ‘Het roer om’ heette, waarin mensen opeens 
iets heel anders gingen doen met hun leven. 
Naar dat programma keek ze graag. Op een dag 
toen het programma afgelopen was, dacht ze: 
‘Bij mij gaat het roer ook om.’ Ze wist meteen wat 
ze wilde doen: ‘Iets met planten.’ 
Ze begon met een schriftelijke cursus. Daarna 
volgde ze een jaar lang een cursus bij ‘Het 
Kruiden pad’ in Beijum, gevolgd door een vak-

Gonny Sloot (foto: Mareen Becking)

opleiding van drie jaar vlakbij Steenwijk: kruiden-
geneeskunde ook wel fytotherapie genoemd. ‘In 
de fytotherapie ligt de nadruk op gezondheid, 
zowel geestelijk als lichamelijk. Het gaat er dus 
niet alleen om of je lichamelijke klachten hebt, 
maar ook of je niet goed in je vel zit.’ Ze laat een 
dik kruidenboek zien waarin medicinale kruiden 
worden beschreven. Bepaalde planten werken 
bijvoorbeeld met name op de luchtwegen en 
anderen bijvoorbeeld op de spijsvertering. ‘Als 
iemand bij mij komt met klachten, dan kijk ik niet 
alleen naar de klacht zelf, maar ik breng bij de 
intake de hele persoon in beeld. Als iemand veel 
last heeft van ontstekingen kan het lichaam bij-
voorbeeld verontreinigd zijn en daar gaan we 
dan wat aan doen.’ Ze rondde tussendoor ook 
nog een opleiding tot Bachbloesem therapeut 
af. Als aanvulling op de andere opleidingen volgt 
ze op dit moment nog de opleiding Counseling 
en Coaching. 

Een nieuwe weg die veel bracht
Alles valt als puzzelstukjes op zijn plaats. ‘In de 
praktijk probeer ik mijn ervaring in het onderwijs, 
mijn belangstelling voor kruiden en het begelei-

den van mensen samen te voegen. Ik dacht 
eerst dat ik het als coach en counselor leuk zou 
vinden om alleen met volwassenen te werken, 
maar gaandeweg de opleiding merkte ik dat het 
werken met kinderen, jongeren en gezinnen mij 
blijft boeien. Daar wil ik me in gaan specialise-
ren. Het gaat mij daarbij meer om bijvoorbeeld 
sociaal-emotionele problemen en niet alleen om 
leerproblemen zoals dyslexie. Laatst vertelde 
Maryse over een meisje dat gepest werd op 
school. Dan denk ik, wat zou ik haar graag willen 
helpen.’ 
Vrijwillig werkt ze nu voor de organisatie 
Coach4you, een organisatie die kinderen een 
jaar lang begeleidt wanneer ze voor het eerst 
naar het middelbaar onderwijs gaan. Gonny be-
geleidt dit jaar een Turkse jongen. Ze komt elke 
week in dat gezin, heeft contact met de overige 
familieleden en hoort over hun leven en gebrui-
ken. Geweldig vindt ze dat. Met een collega uit 
Bedum geeft ze workshops in kruidengenees-
kunde, het maken van crèmes, zalven en 
natuur lijke cosmetica. Thuis in haar praktijk-
ruimte wil ze individuele kruidentherapie geven 
en coachen. 
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‘Mijn horizon is verbreed. Ik ben met nieuwe din-
gen in aanraking gekomen waar ik het bestaan 
niet van wist. Ik heb nieuwe dingen geleerd, heel 
andere mensen leren kennen, buiten de eigen 
vriendenkring en het onderwijs om. Ik heb een 
bredere kijk op de wereld gekregen en kijk op 
een andere manier naar mensen. Ik heb het roer 
omgegooid en kwam op een nieuwe weg die mij 
veel heeft gebracht.’

Oproep
Gonny moet voor haar opleiding Counseling en 
Coaching nog 160 praktijkuren draaien om erva-
ring op te doen en heeft proefpersonen nodig. 
Mocht je ergens verder mee willen komen of 
voor een uitdaging staan, dan kun je contact 
opnemen met Gonny. Kinderen of jongeren zijn 
ook welkom. Aan de gesprekken zijn geen kos-
ten verbonden. 
Contact? Ga naar de website www.natuurlijk-
vooruit.com of stuur een mail naar info@natuur-
lijkvooruit.com.

Irene Plaatsman

De Alpenjagers Garmerwolde vieren dit jaar 
hun 40-jarig bestaan. Dit heuglijke feit wordt 
gehouden in het Trefcentrum te Bedum op 
zaterdag 9  november 2013 vanaf 20.00 uur.

De Alpenjagers is een groep enthousiaste muzi-
kanten, die zijn hun sporen ruimschoots heeft 
verdiend met muziek uit Duitsland, Tsjechië en 
Oostenrijk.
De kapel gaat dit jubileumfeest samen vieren 
met hun beroemde gasten De Snippefangers uit 
Bakhuizen. Deze kapel is alom bekend en be-
roemd in Friesland. Het orkest bestaat uit 21 
talentvolle geroutineerde muzikanten, vandaar 
het hoge niveau van deze kapel.
Ook de Alpenjagers staan hun mannetje met een 
geweldig repertoire in Märische en Böhmische 
muziek, waaronder polka’s, walsen en marsen, 
maar ook de mazurka wordt niet geschuwd. De 
Alpenjagers zullen u meeslepen in de sfeer van 
die streken, iets waar u nog lang met uw vrien-
den en kennissen over zult napraten.

Wij als leden van de Alpenjagers willen u dan 
ook van harte uitnodigen om deze avond mee te 
beleven. De toegang is gratis, de toegangskaar-
ten kunt u afhalen bij De Gele Klap, boekhandel 
Haan en Bruna te Bedum en bij de Agrishop te 
Garmerwolde. 
Wacht niet te lang met het afhalen van de gratis 
toegangskaarten want op = op en vol = vol. 

40 jaar Alpenjagers

Maandag 28 oktober, 12.00 uur. Deze keer was het weeralarm (code rood) terecht. 
Helaas kwam hulp voor het Thesinger scheuvelhoes te laat: het dak belandde ‘realtime’ 20 meter 
achter uw razende reporter in het maar en op het pad. (foto: Jan Ceulen)

Op de inloopmorgen van de Verzoamelstee in 
Thesinge was het idee ontstaan om, als er 
belangstelling voor was, een boottocht te ma-
ken op het Oldambtmeer. Dat lukte: met 32 
personen vertrokken we op woensdag 25 sep-
tember per auto naar Midwolda. Hoewel ieder-
een over de A7 ging voelde mijn chauffeur, 
Roelf Jansen, daar niets voor. Wij reden een 
toeristische route, wat eigenlijk veel mooier 
is. Over de A7 gaat natuurlijk vlugger. We 
kwamen dan ook als laatste aan in Midwolda.

Daar lag in de haven de Winschere al op ons te 
wachten. Om twee uur vertrokken we. Er was een 
gids aan boord, die ons tekst en uitleg gaf. We 
werden voorzien van koffie en thee met een plak 
cake. Reinder van der Veen verraste ons met een 
mooie pen, natuurlijk met zijn naam er op.
In 2007 draaide (toen nog koningin) Beatrix de 
kraan open, zodat het afgegraven landbouwge-
bied vol kon stromen. Doordat het zulk vrucht-
bare landbouwgrond geweest is, groeien er veel 
planten op de bodem zoals waterpest en fon-
teinkruid. Voor de ‘bootjevaarders’ is het niet 

Boottocht Oldambtmeer
leuk om dat in de schroef te krijgen. De maaibo-
ten zijn dan ook vijf dagen per week in de weer. 
Er zit al heel veel vis in het meer, maar paling 
kom je d’r nog niet tegen. Het meer is 800 hec-
tare groot en 1.30 tot 1.50 meter diep.
Wij voeren langs de vijf woongebieden, waarvan 
Het Riet aan het water ligt. Je zag daar prachtige 
huizen met bijna overal een botenschuur. In de 
verte zag je ‘De Rode Rups’, het voormalige in-
formatiecentrum. Door de bouw van het haven-
kantoor is dat overbodig geworden, het wordt 
binnenkort afgebroken. Er is 25 kilometer fiets-
pad aangelegd, met veel bruggetjes over het 
water. De bruggen hebben allemaal namen van 
libelles zoals Oeverlibelle. Het ligt in de bedoe-
ling om een brug over de A7 naar Winschoten 
aan te leggen. Dat zal dan de grootste brug van 
Nederland zijn.
Het was heel gezellig aan boord, maar aan alles 
komt een eind en om half vijf meerde de boot 
weer af in de haven. De auto’s werden weer op-
gezocht en het ging, al dan niet over de A7, naar 
Thesinge terug.

Roelie Dijkema

Lopend eten Thesinge: rode-bietensoep op het Hendrik Ridderplein 3 (foto: Mareen Becking)
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Sinds 2009 zijn er allerlei activiteiten geweest 
voor jongeren van ongeveer 11 tot 16 jaar in 
zowel Thesinge als Garmerwolde.  Onder de 
noemer ‘Jongerenclub’ organiseerde jonge-
renwerker Kim Ensing activiteiten met en 
voor de jeugd, in opdracht van de Gemeente 
Ten Boer. Hiphopdans, zeskamp, koken & 
bakken, zelfverdediging, graffiti spuiten, 
panna voetbal, voorlichting, paardrijden, ta-
feltennis en ga zo maar door. 

Thesinge
In Thesinge heeft de Jongerenclub met ingang 
van 2013 plaatsgemaakt voor ‘Het Treffertje’. 
Tijdens de inspraakavond eind 2012 liet een 
groep jeugd aan de jongerenwerker weten dat 
ze helemaal zelf een maandelijkse soosavond 
zouden willen organiseren. Vervolgens is er een 
werkgroep van deze zeven jongeren in de leef-
tijd van 12 tot en met 18 jaar gevormd. Na de 
nodige voorbereidingen werd in februari van dit 
jaar het eerste Treffertje dan ook een feit; ‘Hol-
landse Avond’ met een Ik Hou van Holland-quiz, 
warme chocolademelk, oudhollandse spellen 
en bitterballen. Daarna volgden een Tropical 
Night met een dansworkshop en tropische fruit-
hapjes, speurtocht & soos, waterski-uitstapje, 
zeskamp & soos en een filmavond. 
De jongerenwerker ondersteunt de werkgroep 
in de organisatie en uitvoering. Dorpshuis Tref-
punt in Thesinge stelt de ruimte beschikbaar. 
Ouders helpen in het toezicht tijdens de soos-
avonden en Dorpsbelangen geeft korting op de 
prijs van de non-alcoholische drankjes. Kortom, 
een supersamenwerking ten behoeve van de 
Thesinger jongeren! Als laatste activiteit in 2013 
staat er nog een heuse ‘Poker Night’ op stapel 
in november. Voor meer info zie www.facebook.
com/HetTreffertje. In 2014 zal Het Treffertje de 

Activiteiten voor jongeren

jongerensoosavonden gewoon voortzetten.
De werkgroep van Het Treffertje heeft besloten 
een tweetal aanpassingen door te voeren vanaf 
de novembereditie. Ten eerste is Het Treffertje 
alleen nog voor jongeren die op het voortgezet 
onderwijs zitten en niet meer voor de basis-
schoolkinderen. Ten tweede zijn jongeren uit 
Garmerwolde ook van harte welkom en zullen zij 
tevens uitgenodigd worden. 

Garmerwolde
In Garmerwolde hebben alle jongeren in de leef-
tijd van ongeveer 11 tot 16 jaar weer per post 
een uitnodiging thuis gekregen om naar de in-
spraakavond te komen. Op 30 oktober hebben 
zij in dorpshuis De Leeuw bij elkaar gezeten om 
in samenwerking met de jongerenwerker tot een 
passend activiteitenaanbod te komen voor het 
komende jaar. 
Mocht je 16, 17 of 18 jaar zijn en een beroep wil-
len doen op het beschikbare budget? Dat is even-
eens mogelijk! Maar ook als je ouder bent, en 

De jongerenwerker samen met de zeven leden van de werkgroep (foto: Joost van den Berg)

graag iets voor (een deel van) de doelgroep van 
12 tot en met 18 jaar wilt organiseren. Iets eenma-
ligs of juist iets structureels, bijvoorbeeld een 
feest, een concert, sportieve of creatieve work-
shops, een vaste jongerensoosavond, een maan-
delijkse variërende activiteit of uitstapjes? Aarzel 
niet en neem contact op met de jongerenwerker.

Jongerenwerk
Wil je op de hoogte blijven van wat er zoal te 
doen is voor jeugd en jongeren in de buurt? Heb 
je zelf ideeën of plannen met betrekking tot jon-
geren? Heb je een vraag waarvan je niet weet 
aan wie je hem moet stellen? Of zit je met een 
probleem waarvan je niet weet wat je ermee aan 
moet? Neem contact op met Kim Ensing via 
telefoon nummer 06 52 233 378, 
e-mail k.ensing@mjd.nl of facebookpagina 
www.facebook.com/kim.ensing.503.

Kim Ensing
Jeugd- & Jongerenwerker MJD

Wegens een schimmelziekte moesten op het kerkhof van de Kloosterkerk 
in Thesinge twee essen er aan geloven. Er was ook nog een gevalletje 
‘boom velt hoogwerker’ maar dat werd gelukkig snel weer rechtgezet. 
(foto: Jan Ceulen)

€ 1170 was de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt van GEO met 
onder anderen verkoper Anne Benneker (foto: Joost van den Berg)
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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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Op dinsdag 8 oktober was het 
dan zover: de rioolwaterzuivering 
in Garmerwolde zou worden her-
opend na een grondige renovatie 
en Nereda nieuwbouw. De dag 
met verschillende programma-
onderdelen begon om 10.30 uur 
met de openingswoorden van 
dijkgraaf Bert Middel: ‘Fijn, dat 
u met zijn allen naar Groningen 
bent gekomen.’ 

Er waren zo’n 300 mensen uit heel 
Nederland. Zoals de Nereda tot 
stand gekomen is, noemt men ook 
wel Triple Helix oftewel samenwer-
ken op innovatiekracht vanuit de 
overheid, het bedrijfsleven en de 
kennisinstellingen. Hierbij gaat het 
vooral om onderling vertrouwen, 
ruimte voor anders kijken, betrok-
kenheid bij en verantwoordelijkheid 
durven nemen voor. Het resultaat 
moet tevredenheid brengen, en men 
moet tegenslagen incasseren zon-
der elkaar de boeman toe te spelen. 
Zo is dan uiteindelijk na 20 jaar lab/
proeven in meerdere wereld delen 
de Nereda ontstaan.Daarna was er 
een paneldiscussie over de Presta-
tie-inkoop; de een vond het goed: 
blijft de plaatselijke ondernemer ook 
in beeld (mee eens, Sieb-Klaas), de 
ander wou direct meer in een keer 
aanbesteden.

De opening
Even bijkomen met een kop thee 
plus een heerlijke koek en dan op 
weg naar de opening. Mevrouw 
Schultz van Haegen was verhinderd 
– ze was uit Rutten – maar ze had 
een goede vervanger gestuurd: 
Siebe Riedstra,  secretaris-generaal 
van het Ministerie van Infra-
structuur en Milieu. In zijn openings-
speech ging hij in op het innovatief 
Triple Helix, de winst voor het 
 milieu en of het te vermarkten is 
naar het buitenland. En toen kwam 

Zuivering heropend

groep 6/7/8 van de OBS Garmer-
wolde binnen nadat ze eerst nog de 
Nereda hadden bekeken. Met vei-
ligheidshesjes aan en helmen op 
(in rood, groen en blauw, de kleu-
ren van het logo; ze mochten ze 
houden ook) ging men naar het 
podium. Daar kregen de kinderen 
uit handen van Siebe Riedstra en 
Albert Jan van der Werp (jeugd-
waterschapsbestuur) een loep en 
veiligheidsbril en de eerste les-
kist voor scholen met het les pakket: 
‘Water onder de Loep!’ Dit was de 
officiële openingshandeling. 

Prijzen
De broodjes stonden klaar en rond-
leidingen voor genodigden gingen 
los, net als de info-, netwerk- en 
innovatiemarkt. Men probeert na-
tuurlijk de aandacht wat te trekken; 
misschien bieden ook andere be-
drijven oplossingen? Nereda en 
haar ontwikkelaars hebben al pak-
weg tien prijzen ontvangen. De 
laatste is online door waterschap 
Noorderzijlvest gewonnen en was 
voor het type aanbesteding en de 
samenwerking GMB-Imtech. 

Er is inmiddels al een delegatie 
Brazilianen in Garmerwolde ge-
weest. Dit is een opkomende markt 
(een optie/aankoop voor negen 
Nereda’s). Ze slaan de septic tank 
over. Het is net als met de mobiel-
tjes: díe hebben ze wèl, maar een 
gewone telefoon hebben ze nooit 
gezien.

Congres in Groningen
GMB-Imtech hadden op donder-
dag 10 oktober in Groningen een 
congres georganiseerd over de 
BVP aanbesteding (Best Value 
Procurent oftewel Prestatie-in-
koop). Ook hier kwamen dik 200 
mensen op af. Dit is gewoon de 
toekomst met grote dure projecten; 
men kan nu niet in een ligstoel op 
Ibiza gaan liggen, want de volgen-
de innovatie in de waterketen dient 
zich alweer aan: kunnen we de fos-
faten uit het slib krijgen en als mest-
stof vermarkten? En het project 
Pills (Slik): het verwijderen van de 
medicijnresten, op de zuivering of 
bij de bron, bijvoorbeeld het zieken-

Ondanks het slechte weer op 12 oktober kwamen er ruim 555 bezoekers! 

huis. Want de slogan wordt: van 
riool waterzuivering naar grondstof-
fenfabriek.

Open dag
Op zaterdag 12 oktober was het 
open dag over de gehele zuivering. 
Ondanks het regenachtige weer ‘s 
morgens stonden de eerste bezoe-
kers er al om 9.45 uur. En nadien 
hadden de rondleiders geen rust 
meer: ruim 555 mensen - groot en 
klein - hebben de gelegenheid 
aangegrepen om te kijken. Ook 
veel mensen uit Garmerwolde en 
 Thesinge. Om 16.00 uur was de 
laatste groep.

Nereda komt van het Griekse 
woord ‘Neraida’. Nereda is een 
water nimf en een dochter van de 
Griekse zeegod Nereus; deze was 
puur, onberispelijk en vlekkeloos. 
Daar moet de Nereda ook voor 
staan met schoon water!

Groetjes Sieb-Klaas Iwema 

Groep 6/7/8 van OBS Garmerwolde ontvangt de eerste leskist met het lespakket: ‘Water onder de Loep!’

Vanuit heel Nederland is men toegestroomd om de heropening op 
8 oktober bij te wonen. (foto’s: Sieb-Klaas Iwema)
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Op 3 oktober hield de Nederlandse Aardolie 
Maatschappij een voorlichtingsbijeenkomst 
in het Trefpunt in Thesinge. Men moest zich 
van te voren aanmelden en dat hadden ruim 
vijftig Garmerwolders en Thesingers ge-
daan. Gespreksleider was Jan Wigboldus 
(tegenwoordig woordvoerder van Samen-
werking Mijnbouwschade), de uitleg kwam 
van Jakob van der Wal van de NAM. Ook 
was er een ploegje schadedeskundigen aan-
wezig met wie men een-op-een-gesprekken 
kon voeren over geleden schade.

Het begin
Eens was de aarde woest en ledig. En daarvoor 
zelfs een vuurbal. Nog steeds is lang niet alles 
gestold, maar er drijft wel een korst op, vergelijk-
baar met de schaal van een ei.
Die korst bestaat uit allerlei lagen gesteente, de 
hogere lagen kunnen gestold gesteente zijn 
(bergen of vlaktes) maar bij ons zijn het vooral 
sedimenten - neergeslagen materiaal zoals door 
erosie afgesleten gesteente, zout en dode plan-
ten en dieren. Dat laatste spul is door druk steen-
kool geworden of aardolie. Onder onze voeten 
bevindt zich, op 3000 meter diepte,  boven de 
steenkool een laag poreus zandsteen waarin 
steenkoolgas is gekropen. Daar weer boven zit 
zout en dat is ondoordringbaar. Daardoor heb-
ben wij (nou ja, de Nederlandse staat) een forse 
aardgasbel, een van de grootste ter wereld. Na 
een bijna catastrofaal afgelopen  eerste boor-
poging in 1955 in Thesinge (zie de G&T van 
augus tus 2012) vond de NAM in 1959 het aard-
gas onder Kolham. De rest is geschiedenis.

De verwachtingen
Er lagen enorme hoeveelheden geld in het ver-
schiet, ondanks dat het Groninger gas van een 
matige kwaliteit is, zogeheten laagcalorisch gas. 
En toegegeven, ons land heeft er een aardige 
economische oppepper van gekregen, zelfs als 
je bedenkt dat een groot deel voor een appel en 
een ei aan het buitenland is verkocht terwijl de 
bevolking hier al jaren de hoofdprijs betaalt, als 
was het geïmporteerd gas.

NAM start charmeoffensief
Voordat het winnen begon begreep men wel dat 
als je een ballon - het poreuze zandsteen - leeg 
laat lopen, hij krimpt en met bodemdaling was 
dus rekening gehouden; en ook met de kosten 
ervan. De NAM, een consortium van de staat, 
Shell en Exxon, moest het gas gaan winnen. De 
deal was dat de Nederlandse staat de opbrengst 
kreeg, na kosten en winst voor de commerciële 
partners, maar dat de NAM verantwoordelijk 
bleef voor alle, ook de onvoorziene, gevolg-
schade van de winning.
Dat laatste bracht de NAM ertoe in de tachtiger 
jaren, toen de eerste aardbevingen zich aan-
dienden, de kop in het zand(steen) te steken en 
de zaak te ontkennen dan wel te bagatelliseren. 
Dat laatste deden ze tot voor kort nog steeds.
Maar toen men er, na harde bewijzen in de 
negen tiger jaren, niet meer omheen kon volgde 
een beleid van schoorvoetend toegeven en ver-
goeden. Een nieuwe ontwikkeling is dat de 
 bevingen steeds sterker worden en de kans op 
een eerste echte instorting steeds reëler wordt. 
We gaan maar zo richting 5 op de schaal van 
Richter, wat 100 keer zo sterk is als 3. De zwaar-
ste beving tot nu toe was 3,6 (Huizinge, 16 au-
gustus 2012). Sommigen achten zelfs een 
magni tude van 6 (1000 keer zo sterk als 3) 
moge lijk. Dan hebben we hier echt de poppen 
(en de rest) aan het dansen.
Feit is dat we hier, wat betreft gaswinning, op 
een vrij unieke ondergrond wonen waarmee dus 
weinig ervaring is en wat voorspellen lastig 
maakt. Aardbevingen doen zich meestal voor op 
grote diepte, op zo’n 70-300 kilometer, daar 
waar stukken korst botsen. Want de schaal van 
ons ei is gebarsten en de scherven schuiven 
een beetje rond op de taaie onderlaag (het 
‘ eiwit’). De Groninger aardbevingen zijn bijzon-
der vanwege de oorzaak (gaswinning) en de 
relatief geringe diepte waarop ze plaatsvinden.

De realiteit en het sussen
Het probleem van het huidige politiek-economi-
sche systeem is dat daar waar zaken van alge-
meen belang - of het nu om zorg, geldbeheer of 
energie gaat - worden uitbesteed aan particulie-

ren er eerst naar winst wordt gekeken en dan 
pas naar de gevolgen. Niet verwonderlijk dus 
dat de aardbevingsklachten en schade aanvan-
kelijk (en op een bepaalde manier nog steeds) 
door een groene want geldgekleurde bril worden 
bekeken. Eerst ontkennen, dan - nog makkelijk 
- de scheuren in huizen repareren. Maar moei-
lijker wordt het om de economische en emotio-
nele schade op langere termijn te voorzien en te 
repareren. Zoals gezegd: eerst komt het geld, 
dan de moraal.
Helaas is de bevolking, verdoofd door luxe en 
welzijn, niet meer in staat in opstand te komen, 
dus is het relatief eenvoudig om repressieve 
tole rantie en pappen en nathouden toe te pas-
sen. Minister Kamp sust, de NAM fleemt met 
schadevergoedingen en geruststellingen.
Klachten uit de zaal over de taxateurs die de 
schade te laag inschatten en meer algemeen, 
hoe in te spelen op de waardevermindering van 
de huizen, worden telkens weer gesust: alles 
wordt vergoed, met de waardedaling valt het 
statistisch wel mee. Misschien is hier een nieu-
we slogan in de maak: ‘Bodemdaling ja, waarde-
daling nee’.
Zo krijgen we telkens weer te horen dat alle 
schade tot in lengte der dagen vergoed wordt. 
Maar al ras blijkt dat de burgers dat zelf betalen! 
Hoe meer kosten voor de NAM, hoe minder 
winst er overblijft voor Nederland.
Excuses worden aangeboden over de vroegere 
ontkenningen en benadrukt wordt dat de NAM 
het allemaal echt heel sneu vindt, niet alleen de 
materiële maar ook de nevenschade: de drei-
ging van steeds ernstiger aardbevingen kan 
mensen en bedrijven (huidige en nieuwe inves-
teerders) wegjagen uit Groningen en zo veel 
meer schade aanrichten dan een paar scheur-
tjes of verzakkingen.
Ook horen we dat stoppen geen optie is – dat 
kost de staat te veel. En dat we zitten opge-
scheept met een land vol verbrandings apparaten 
die ongeschikt zijn voor buitenlands, hoog-
calorisch gas. Onbetaalbaar om die allemaal te 
vervangen. De NAM als spreekbuis van de poli-
tiek.
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De toekomst
Maar het instorten van de Groninger economie, 
daar zijn geen getallen van. En of die kosten niet 
veel meer bedragen dan de door uitputting 
steeds lagere wordende opbrengst van het gas, 
dat weet niemand.
De vergelijking met Japan dringt zich op. Daar 
was en is Tepco, de uitbater van kerncentrales, 
ook verantwoordelijk voor de gevolgschade van 
rampen. Op een haar na was heel Japan, 
 althans de belangrijkste regio rond Tokio, voor-
goed onleefbaar geworden – de facto het einde 
van de Japanse economie. Tepco is allang fail-
liet dus…  gaan Shell en Exxon echt tot het 
naadje om straks, indien het echt uit de hand 
loopt, alle ellende te vergoeden? Ik denk het 
niet. Als Groningen ten onder gaat is dat jammer 
maar helaas, dan is de staatsruif inmiddels leeg 
en de buit allang binnen en uitgegeven.
Uit de zaal komen veel ervaringen en vragen 
los, waaronder: hoe lang gaat dat beven door? 
Moeilijk te zeggen, maar men verwacht nog zo’n 
10 tot 20 jaar na de productie. Ook een even-
tuele directe vermindering van de productie zal 
de bevingen dus niet direct stoppen.
Troost is dat de winning vanaf 2015 gaat af-

nemen en in 2040 stopt en dat de bodemdaling 
(tot nu toe 26 centimeter, het wordt in totaal 40) 
en de bevingen uiteindelijk wel zullen uitdoven.
En hoop valt misschien nog te putten uit een 
aantal onderzoeken dat de NAM met anderen 
uitvoert naar mogelijkheden om de bevingen te 
bestrijden, bijvoorbeeld door ‘iets’ (stikstof, 
CO2) in de grond te pompen ter compensatie 
van het drukverlies. En naar mogelijke bouw-
kundige versterkingen van monumenten en on-
derdelen van gebouwen die extra risico lopen 
zoals hoge schoorstenen. Verder wordt nu heel 
serieus gekeken naar gevaar voor dijken, leidin-
gen en dergelijke.
Er worden geofoons (bellen met de beving?) en 
andere hightech apparaten geplaatst om een en 
ander in de gaten te houden en te meten. Ook 
worden er computersimulaties op bestaande 
gebouwen losgelaten om de zwakke plekken op 
te sporen. Er is een database opgezet die al 
250.000 woningen bevat. Op dit moment zijn er 
circa honderd mensen fulltime bezig met de 
 bevingen.
Na de pauze wordt eenieder opgeroepen elke 
schade, hoe klein ook, te melden. Een van de 
vijftig experts komt de schade opnemen welke 

dan door een zelfgekozen aannemer kan wor-
den hersteld. Bij een geschil zegt de NAM de 
gedupeerde het voordeel van de twijfel te geven.
Tenslotte trekt Jakob van der Wal namens de 
NAM wederom het boetekleed aan en verkon-
digt dat ze een goede buur willen zijn.
Meer informatie over wat de NAM doet aan de 
bevingen kunt u vinden op www.namplatform.nl, 
www.groningerdorpen.nl en uiteraard op www.
groninger-bodem-beweging.nl.
Ook kunt u in Loppersum het Regionaal Infor-
matiepunt Gaswinning bezoeken.
En er is een grappige app voor uw smartphone: 
zoek op ‘NL beeft’.

De indruk blijft achter dat de NAM zich nogal 
politiek opstelt en, als spreekbuis van de over-
heid, met geruststellen en paaien de schade 
vooral voor zichzelf tracht te beperken.
Eén conclusie valt in ieder geval wel te trekken 
uit Neerlands aardgasavontuur: een herhaling 
van het ondoordacht leegzuigen van de onder-
grond door schaliegas te gaan exploiteren moet 
absoluut voorkomen worden.

Jan Ceulen

Twee elftallen van de vv GEO spelen dit seizoen in een nieuwe outfit. 
Zaterdag 22 september werden de shirts officieel aangeboden. 
Hoofdsponsor Vaatstra Installatietechniek uit Bedum stak het eerste elftal 
in nieuwe shirts. Rechts op de foto directeur Saskia Vaatstra. 
Julio Stefano, eigenaar van Natuursteen Stefano, is niet alleen keeper van 
het vierde elftal, maar ook sponsor. Hij bood zijn elftal nieuwe shirts aan.

Wim Benneker

Nieuwe tenues voor GEO

Menno Oosterhoff (kinder- en 
jeugdpsychiater uit Thesinge) 
bood op 9 oktober leden van  
De Tweede Kamer een petitie aan 
met ruim 50.000 handtekeningen. 
Menno nam het initiatief tot deze 
actie, die een protest is tegen de 
overheveling van de Jeugd-GGZ 
naar de gemeenten. 
De actie haalde de landelijke 
pers. 
(foto: Sjoerd Beumer)

(foto’s: Joost van den Berg)
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De kaartavond die op 18 oktober in Thesinge 
gehouden werd ter ere van het 60-jarig be-
staan van kaartclub ‘De Eendracht’ was een 
succes. Er deden 32 kaarters aan mee en we 
hebben heel gezellig gekaart met elkaar. 
Dankzij de subsidie van Dorpsbelangen en 
sponsoring van Wim Ritsema hoefde er geen 
inleg betaald te worden en werden we ge-
trakteerd op koffie met cake en  lekkere hap-
jes. Allen gingen met een fijne vleesprijs 
naar huis.

In 1953 is de kaartclub opgericht door meester 
V.d. Molen, het toenmalige hoofd van de open-
bare lagere school in Thesinge. Het kreeg de 
chique naam van ‘Sociëteit De Eendracht’. Het 
was toen alleen een mannenclub. In 1961 werd 
de eerste vrouw, Pieke Kampen, toegelaten. Je 
kon echter niet zomaar lid worden, daar moest 
eerst over gestemd worden. Gelukkig hebben 
we dat later afgeschaft. 
Met kaartclubs uit de omgeving zoals Engelbert, 
Lageland en Harkstede werden wedstrijden ge-
houden. Later werd er tegen de personeelsver-
eniging van Kampen uit Hoogezand gespeeld. 
Dat vaak gewonnen werd blijkt uit de vele bekers 
die in onze vitrinekast in café Molenzicht staan. 
In het begin deden we ook mee met de sportweek 
van Ten Boer, maar omdat sommige spelers niet 

Kaartclub ‘De Eendracht’ 60 jaar

eerlijk speelden, zijn we daar mee gestopt.
Onze leden komen overal weg zoals uit Appin-
gedam, Bedum, Ten Boer, Scharmer en Wolter-
sum en natuurlijk Thesinge. Wel een bewijs dat 
het erg gezellig is.
Iedere laatste zaterdag van de maand wordt er 
gekaart in café Molenzicht. Dus twaalf keer per 
jaar, waarvan de acht beste scores mee tellen 
voor de beker. Je kunt dus vier keer missen, 
maar als je iedere keer komt maak je de meeste 
kans om eerste te worden. Ook op de meeste 

Het bestuur van ‘De Eendracht’. Van links naar rechts: Roelie Dijkema, Johan Mollema, Greet van 
der Meer, Wim Ritsema en Grietje Ridder. (foto: Joost van der Berg)

Oud en Nieuw
Jaarlijks ontvangt Dorpsbelangen Garmerwolde 
subsidie van de gemeente om een activiteit met 
en voor het dorp te organiseren voor de oud-en-
nieuwviering. 
Wie van de dorpsbewoners heeft er voor dit jaar 
een leuk idee voor oud en nieuw? Bij voorkeur 
een activiteit na twaalf uur in de nacht en die ge-
schikt is voor het hele dorp, dus voor oud en jong. 
We zoeken naar een leuk alter natief voor ‘Het 
Vuur’ waar we jaren van hebben genoten! 
Mail je idee zo snel mogelijk naar bestuur@
dorpsbelangen garmerwolde.nl.

Dorpsbelangen Garmerwolde

marsen die er gemaakt worden staat een wis-
selbeker. De bekers worden uitgereikt op de 
jaarvergadering in januari. Dan krijgt iedereen 
ook een mooie vlees prijs.
We hebben op het ogenblik 24 leden, maar 
nieuwe leden zijn van harte welkom. Dus kom 
eens een keertje mee doen.

Roelie Dijkema 

Let’s dance again!
Op 23 november aanstaande organiseren we 
een gezellige dansavond met DJ Wolter in het 
Trefpunt in Thesinge.
DJ Wolter is maandelijks DJ bij de 3 Uiltjes in 
Groningen en verder eigenaar van kleding vin-
tagewinkel Recessie in Groningen.
Kom lekker de hele avond dansen of gewoon ge-
nieten van de gezelligheid! De zaal gaat open om 
20.30 uur en de kosten zijn € 5 inclusief hapjes!
Stuur voor meer informatie een mail naar la-
bloem@hetnet.nl of geerlevanderveen@gmail.
com of bel 06 10 500 773.

Willeke Huistra

Zaterdag 23 november gaan we pepernoten 
bakken in dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde 
met alle kinderen die dat leuk vinden!
Vanaf half een word je persoonlijk opgehaald. 
Zorg dat je dan gegeten hebt, want de pieten 
gaan alle deuren langs in Garmerwolde en moe-
ten verder! 
Ouders mogen natuurlijk mee. Geef je op via 
magdavooijs@gmail.com of stop een briefje met 
je naam en adres bij Geweideweg 2 te Garmer-
wolde in de bus. 
Vanaf half drie kunnen we Sinterklaas verwach-
ten bij het dorpshuis. Het wordt weer een groot 
feest. Wees welkom.

Vol verwachting 
klopt ons hart
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Lotus uitvaartverzorging en -begeleiding
Nellian Dijkema en medewerksters

Bovenrijgerweg 19  9797 TD Thesinge
050 3021731 of 06 53767142

www.lotusuitvaart.nl

informatie en vormgeving rondom de dood: Schoolholm 3, Groningen
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Zaterdag 12 oktober was er in het 
Trefpunt het toneelstuk ‘Daar!’ van 
Heisa. Ik vond het heel leuk ge-
speeld. Het was ook goed te ver-
staan. Het gaat over Flip en Fiep 
die op pad gaan en avonturen be-
leven. Als ze ergens anders komen 
vindt Fiep het geweldig want het is 
nieuw, maar Flip wil het liefst naar 
huis, want nieuw is eng. 
Af en toe maken Fiep en Flip plaats 
voor twee onderzoekers die de 
boel onderzoeken. ‘Wij onderzoe-
ken belangrijke dingen. Het moet 
allemaal heel precies’, zeggen ze. 
Maar ondertussen wil Fiep verder 
reizen en nog meer avonturen be-
leven! Flip wil liever blijven waar ze 

Daar! was hier in Thesinge

Flip en Fiep beleven avonturen tussen het publiek (foto: Pluc Plaatsman)

Rondje Nostalgie 2014

nu zijn want anders is het wéér 
nieuw dus wéér eng. 
Tussendoor hebben Flip en Fiep 
ook gesprekken over groeien, gro-
ter worden en wat je later wil wor-
den, als je dat weet tenminste. Ook 
met ons, als publiek. Flip en Fiep 
deden ook leuke kunstjes op skip-
pyballen, precies tegelijk, en ze 
praatten ondertussen ook de hele 
tijd door! Dat is best moeilijk vol-
gens mij. Ze hebben ook hele leuke 
liedjes bedacht en ze zingen heel 
goed. Het was een mooie combina-
tie van toneel, zang en acrobatiek. 
Ik vond het erg leuk!

Karlijn van den Berg

In café De Oude School in The-
singe organiseerden uitbater 
Rudy Noordenbos en diëtiste 
Anja Ensing zondag 29 septem-
ber een workshop Indonesisch 
koken. De deelnemers kregen 
uitleg over kruiden en technie-
ken en mochten de gerechten na 
afloop opeten.

Indonesisch koken
De workshop was uitstekend geor-
ganiseerd. Niet alleen waren van 
alle gebruikte ingrediënten voor-
beelden op tafel maar ook werden 
een indrukwekkend boekwerk met 
recepten en een lijst met uitleg over 
de gebruikte kruiden uitgedeeld.
Wij leerden dat je de authentieke 
smaak veel beter kunt benaderen 

wanneer je de kruiden vers koopt in 
een toko en zelf mengt en fijnmaalt 
in een vijzel. En wat slimme tips zo-
als een knoflookteentje schillen: dat 
gaat veel makkelijker als je het eerst 
even plet.
Nadat de twaalf deelnemers in 
groepjes van twee waren verdeeld 
en ieder stel twee recepten toege-
wezen kreeg begon men enthousi-
ast te snijden, bakken en koken.
Ook hier was de organisatie voor-
treffelijk: ruim voldoende snijplan-
ken en gaspitten en een goede lo-
gistiek. Het was een gezellige drukte 
maar het werd nooit chaotisch.
Bij het verorberen van alle gerech-
ten bleek dat iedereen goed had 
opgelet: alles was heerlijk, maar 

vooral erg authentiek. Op een schaal 
van ‘lijkt nergens naar’ tot ‘authen-
tiek’ vind je in Nederland bakken 
kant-en-klare nasi in de super markt 
via Indonesische gerechten bij de 
Chinees tot maaltijden in echte Indo-
nesische restaurants. 
Mede door dit succes zijn er al weer 
aanmeldingen voor een volgende 
workshop, op 10 november. 
Zie www.oudeschoolthesinge.nl 
voor meer informatie. 
Heeft u ook belangstelling? Aan-
melden kan via 06 54 604 339 of 
info@oudeschoolthesinge.nl.
Ook zijn er plannen voor een work-
shop Thais koken. Van harte aan-
bevolen!

Jan Ceulen

Alle deelnemers met de gastdame en -heer in de workshop 
(foto: Jori Noordenbos)

In het kader van Rondje Nostalgie 
zullen we op zondag 25 mei 2014 in 
Garmerwolde weer kunnen genie-
ten van veel draaiorgels, nostalgi-
sche feestelijkheden en optredens. 
Reeds hebben orgeldraaiers uit 
Engeland en Zwitserland zich aan-

gemeld hier te komen draaien. Het 
wordt opnieuw echt iets bijzonders! 
Mocht u nog een passend idee 
hebben voor deze dag, laat het ons 
weten via de website www.rondje-
nostalgie.nl.

Werkgroep Rondje Nostalgie

De renovatie van de kerk in Garmerwolde wordt zeer secuur uitgevoerd 
(foto: Sieb-Klaas Iwema)
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Colofon

Agenda

Foto van de maand

Protestantse gemeente Garmerwolde/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 19 november vóór 18.00 uur 
via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Zondag 3 november 
10.00 uur in Thesinge  
ds. Diemer uit Bedum
Zondag 10 november 
10.00 uur in Thesinge  
ds. Pol uit Zuidhorn
Zondag 17 november 
10.00 uur in Thesinge  
ds. Van Dijk uit Sauwerd

Zondag 24 november 
Gedachteniszondag  
10.00 uur in Thesinge  
dhr. Dijkstra uit 
Gasselternijveenschemond
Zondag 1 december 
Eerste advent  
10.00 uur in Thesinge  
ds. Fortuin uit Groningen 

De herfst is weer begonnen: grote hoeveelheden suiker-
bieten liggen op stapel om te worden verwerkt.
(foto: Joost van den Berg)

Elke zaterdag
Thesinge; 15.00 - 20.00 uur: Café 
De Oude School open.
Vrijdag 1 november  
Garmerwolde, dorpshuis De 
Leeuw; 17.00 uur: Dorpsborrel.
Zaterdag 9 november
Bedum, Trefcentrum; 20.00 uur: 
Jubileumfeestconcert De 
Alpenjagers. Toegang gratis.
Woensdag 13 november
Garmerwolde, dorpshuis De 
Leeuw; aanvang 15.00 uur: 
Viering 80-jarig bestaan Vrouwen 
van Nu afdeling Garmerwolde.
Maandag 18 november
•  Garmerwolde, parkeerplaats 

tegenover Koningsheert:  
08.30 - 09.30 uur: Chemokar.

•  Thesinge, Ridderplein:  
09.45 – 10.45 uur: Chemokar.

Donderdag 21 november
Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur: 
NNT met het stuk ‘Mijn Ede’. 
Entree € 17,50.

Zaterdag 23 november
•  Garmerwolde, dorpshuis De 

Leeuw: Om 12.30 opgehaald van 
huis om pepernoten te gaan 
bakken en om 14.30 uur Intocht 
Sinterklaas. 

•  Thesinge, Trefpunt; 13.30 uur: 
Intocht Sinterklaas. Meer 
informatie in de nieuwsbrief van 
Dorpsbelangen Thesinge van 
november.

•  Thesinge, Trefpunt; 20.30 uur: 
Dansavond met DJ Wolter. 
Entree € 5 inclusief hapjes.

Donderdag 28 november
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 
uur: Koffiemorgen. Zowel dames 
als heren zijn van harte welkom.
Zaterdag 30 november
Thesinge; Ophalen oud papier.
Vrijdag 6 december
Garmerwolde, dorpshuis De 
Leeuw; 17.00 uur: Dorpsborrel.
Vrijdag 13 december
Garmerwolde, kantine GEO; 

aanvang 20.00 uur: Klaverjas-/
Sjoelavond met mooie vlees-
prijzen (voor iedereen is er een 
prijs). Inleg € 5. Je kunt je opgeven 
via de lijst in de kantine van GEO 
of per e-mail ymenting@home.nl 

‘De Soos’
De klaverjasavond in oktober heeft 
de volgende uitslag opgeleverd:
1. Jannes Ramaker  5284
2. Jan van der Molen  5158
3. Ria Visser     4993
4. Henk Vliem     4933

De volgende keer is op dinsdag 
12 november, aanvang 20.00 uur.

Wist-u-dat…
•  de Nationale Reserve is bedoeld is om het eigen grondgebied te 

bewaken en daarom graag in vertrouwde omgeving oefent?
•  deze de waterzuivering in Garmerwolde heeft uitverkoren om er 

van 7 tot en met 9 november een militaire oefening te houden?
•  er dan rondom het complex militairen en voertuigen zich 

bewapend en wel zullen verplaatsen?
•  ze echter geen (oefen)munitie gaan gebruiken?
•  de redactie zich dus ten onrechte even zorgen maakte over de 

nieuwe Nereda?
•  u, als er schade ontstaat, die op het Ministerie van Defensie kunt 

verhalen?
•  de redactie over de voor een claim benodigde gegevens (adres 

en contactpersoon) beschikt?

Stoomfluitje
Gevonden: 
Een staatslot met een prijs erop! 
De rechtmatige eigenaar (die uiter-
aard de plek waar het lot is verloren 
en de trekkingsdatum van het lot 
kent) wordt uitgenodigd contact op 
te nemen met de redactie 
(redactie@gentexpress.nl of 
050 311 6551).


