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Gemeentelijke ontwikkelingen

1 januari 2015 wel de regisseur en bepaalt met 
welke instellingen ze in de toekomst samen
werkt. De overige middelen worden ingezet om 
nieuwe vormen van zorg en ondersteuning bin
nen het Sociaal Domein te financieren.
Al met al is nog wel veel onduidelijk en dit maakt 
het voor gemeenten lastig om de transformatie 
vorm te geven. Desalniettemin is onze kleine 
gemeente Ten Boer in de praktijk al behoorlijk op 
weg om in te spelen op die nieuwe ontwikke
lingen (zie hieronder). Toen minister Ronald 
 Plasterk tijdens een bijeenkomst zijn zorgen 
uitsprak of kleine gemeenten al die nieuwe ver
anderingen wel waar zouden kunnen maken, 
nodigde burgemeester Van de Nadort hem uit 
om in de gemeente Ten Boer te komen kijken. 
De minister kwam en was onder de indruk over 
de aanpak in onze gemeente.
 
De aanpak in de gemeente Ten Boer
Het uitgangspunt van de gemeente is om men
sen de kwaliteit van zorg die ze nu ontvangen te 
laten behouden, ook in de toekomst. Maar om 

die zorg betaalbaar te houden moet er ook 
 bezuinigd worden en moeten we zoeken naar 
een manier om de zorg op een andere manier te 
geven. ‘Neem bijvoorbeeld de jeugdzorg’, ver
telt Peter. ‘In de gemeente Ten Boer heeft 18% 
van de kinderen en jongeren een diagnose voor 
één of andere vorm van jeugdzorg. Landelijk is 
dat 11%, dus statistisch gezien zit onze ge
meente heel hoog. En dat terwijl het alles
behalve een achterstandsgebied is. Er wordt nu 
eerst onderzocht waarom dat percentage in 
onze gemeente zo hoog is en hoe we hier als 
gemeente iets aan kunnen doen.’
De gemeente wil de zorg minder bureaucratisch 
maken. Er zijn daarom vier zogenaamde dorps-
coaches aangesteld. De coaches werken vanuit 
De Deel, gevestigd in het gemeentehuis en zijn 
op gezette tijden direct aanspreekbaar. Men kan 
er bijvoorbeeld terecht met vragen over opvoe
den en opgroeien van kinderen, werk en uit
kering, WMOvoorzieningen en diensten. Ook 
komen de coaches bij mensen thuis en hebben 
daardoor meer inzicht in wat er in de gehele 

Peter Heidema uit Thesinge is wethou-
der van de gemeente Ten Boer, met in zijn 
portefeuille naast sport, onderwijs, cultuur 
ook het Sociale Domein. Dat laatste is een 
nieuw verzamelwoord voor de portefeuilles 
jeugd, zorg en werk. De gemeente heeft op 
dit  moment te maken met een aantal ingrij-
pende veranderingen, vaak verbonden aan 
de noodzaak tot bezuinigen. Juist Peter 
heeft in zijn portefeuille veel met die veran-
deringen te maken. De G&T Express spreekt 
hem hierover.

Veranderingen
Peter Heidema steekt vol enthousiasme van wal 
over de grote uitdagingen waar de gemeente 
voor staat. Het Sociaal Domein, bijvoorbeeld, 
valt nu nog onder rijks en provinciale verant
woordelijkheid, maar deze taken komen per  
1 januari 2015 bij de gemeenten te liggen. De 
gedachte is dat de gemeenten deze onder
steuning beter kunnen invullen, omdat ze dich
ter bij de bevolking staan. Peter zegt dat hij 
achter het concept staat, maar zich zorgen 
maakt over het proces van decentralisering van 
rijk naar gemeente. Vanuit het kabinet is nog 
heel veel onduidelijk wat voor taken precies 
overgaan en over welke budgetten de gemeente 
kan beschikken. Dergelijke veranderingen gaan 
onder andere over de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ) in het kader van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De 
kosten voor de staat betreffende de AWBZ stij
gen ieder jaar met 4%. Dat is niet meer op te 
brengen. Het doel van de overheid is niet alleen 
deze groei te remmen, maar om de kosten zelfs 
te verlagen. Om dit te bereiken wordt vanuit de 
overheid betrokkenheid van burgers bij de men
sen in hun buurt gestimuleerd en wordt er steeds 
meer een beroep gedaan op de zelfredzaam
heid van mensen en hun omgeving.
De gemeente Ten Boer voert al enige tijd ge
sprekken met verschillende instellingen in de 
regio over de invulling van die veranderingen, 
welke over het algemeen goed verlopen. Van 
het geld dat elke gemeente krijgt is provinciaal 
afgesproken dat vooralsnog ongeveer 90% naar 
de bestaande zorginstellingen gaat. Dit om de 
continuïteit in de huidige zorgverlening te 
 kunnen garanderen. De gemeente wordt na  

Wethouder Peter Heidema (foto: Mareen Becking)
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context speelt. Als iemand bijvoorbeeld een 
aanvraag doet voor de regiotaxi gaat de dorps
coach er naar toe en geeft, als er aan de criteria 
is voldaan, direct toestemming. In het verleden 
zorgde de bureaucratie ervoor dat zo’n aan
vraag lang kon duren. De coaches hebben het 
mandaat om zoveel mogelijk direct hulp te bie
den of om te verwijzen naar andere instanties. 
De zaken worden dus, voor zover mogelijk, 
 direct aan de keukentafel behandeld, en dan is 
‘aan de keukentafel’ niet eens per se een meta
foor. De dorpscoaches zijn directer betrokken bij 
de burgers. Noaberschap werkt beter dan loket
ten en formaliteiten is het idee. En daarnaast 
kost het ook minder: een winwin situatie.
De dorpscoaches worden steeds bekender, ook 
in Garmerwolde en Thesinge. Ze leggen contact 
met bewoners via de Verenigingen van Dorps
belangen, maar ook met ouderen in Garmerwol
de en Thesinge, bijvoorbeeld via de Verzoamel
stee. Want niet alleen voor jeugd maar ook voor 
ouderen zorg zijn er veranderingen op til. De ge
meenten worden in de toekomst verantwoordelijk 
voor de dagbesteding. In al deze contexten 
 benadrukt Peter de beoogde toenemende rol van 
de gemeenschap zelf.

Financiële problemen 
De wethouder haalt ook een aantal andere 
belang rijke veranderingen aan. ‘Net als menig 
andere Nederlandse gemeente verkeert ook 
Ten Boer in financiële problemen. De voornaam
ste oorzaak hiervoor zijn gronden die zijn aan
gekocht voor woningbouw, maar sinds het in
storten van de woningmarkt geen inkomsten 
opleveren terwijl de rentelasten gewoon aan

houden. Ten Boer zit hierdoor met een schuld 
van 10 miljoen euro. Formeel gezien is de 
 gemeente zelf hieraan schuldig, maar dit bete
kent allerminst dat het financiële tekort uit
sluitend een gemeentelijke aangelegenheid is. 
De grondaankopen zijn destijds namelijk mede 
op verzoek van de provincie gedaan: vanuit de 
regiovisie GroningenAssen kreeg Ten Boer de 
opdracht jaarlijks 45 nieuwe woningen te bou
wen. Ook is de gemeentelijke begroting verder 
gewoon op orde. Er wordt derhalve een oplos
sing gezocht in samenwerking met de provincie 
en het rijk.’
In deze context is 7 november jl. de gemeente
raad akkoord gegaan met de aanvraag van de 
zogenaamde Artikel 12 status. Dat komt er ruw
weg op neer dat de gemeente Ten Boer finan
cieel gezien onder curatele wordt gesteld van het 
rijk. De gemeente mag daardoor geen besluiten 
nemen die leiden tot extra lasten of minder in
komsten; kortom de gemeente moet bezuinigen. 
Een voorbeeld hiervan is het voorstel om de 
OZBbelasting met 3,8% te verhogen. Dit voor
stel van het college is echter op 7 november door 
de gemeenteraad afgekeurd, omdat het niet te 
rijmen viel met waardedalingen van panden door 
de aardbevingenproblematiek. ‘Voor een even
tuele OZBverhoging moeten we eerst de bevin
dingen van de commissie Meijer afwachten’, 
 aldus Peter. 
Op de vraag wat deze bezuinigingsdruk zal 
 betekenen voor zijn sociale portefeuille, zoals 
bijvoorbeeld de bovengenoemde jeugdzorg
plannen, geeft Peter aan dat geld voor het 
 Sociaal Domein ‘geoormerkt geld’ blijft. De 
 Artikel 12 status zal dus worden aangevraagd 

zonder gevolgen voor de zorg. Die plannen kun
nen dus gewoon blijven doorgaan. Een en ander 
betekent wel dat er zal moeten worden gezocht 
naar andere mogelijkheden om te besparen, en 
daar is het college uiteraard druk mee bezig.

Gemeentelijke herindeling
Dan zijn er ook nog de veranderingen betref
fende de gemeentelijke herindeling. De over
heid wil het liefst dat de hele provincie in een 
keer heringedeeld zal worden. Groningen en 
Ten Boer zijn beoogde partners, en op 13 no
vember jl. heeft ook het college van Haren de 
gemeenteraad geadviseerd met Groningen te 
fuseren. Of de raad van Haren akkoord gaat 
wordt binnenkort duidelijk. 
Ten Boer heeft gezegd schuldenvrij over te wil
len gaan. De Artikel 12 status biedt ook niet 
 bepaald een solide grond voor samenwerking. 
Op dit moment heeft herindelen voor Ten Boer 
dus geen prioriteit. ‘Hoe dan ook, die herindeling 
gaat er naar verwachting wel komen, waar
schijnlijk over drie tot vier jaar’, zegt Peter. ‘We 
gaan ons er echter wel sterk voor maken dat De 
Deel postcodegebiedgerelateerd blijft, dus dat 
de zorg volgens de nieuwe opzet in de dorps
kernen van de gemeente zal blijven bestaan. Ik 
zou heel graag, als de gezondheid het toelaat, 
de komende vier jaar deze klussen af willen 
 maken en onder andere borgen dat de aanpak 
met dorpscoaches blijft zoals het nu functio
neert. De mensen zijn voor mij belangrijker dan 
formele regels en systemen.’

Harjo de Poel

‘Mijn Ede’ in Trefpunt, Thesinge. 
Met liedjes van Ede Staal als 

leidmotief zette Marcel Hensema 
een rake en gevoelige maar vooral 
ook humoristische schets neer van 
het Groningen - en in het bijzonder 

het Sappemeer - uit zijn jeugd 
(foto: Joost van den Berg)
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Nog geen jaar nadat het nieuwe 
Thesinger Scheuvelhoes werd 
ingewijd is er, na de storm van 
28 oktober, nog maar weinig van 
het gebouw over. Wim Ritsema, 
voorzitter van ijsvereniging De 
Scheuvel vertelt over de nieuwe 
plannen. De vereniging zit niet 
bij de pakken neer.

Het Scheuvelhoes verwoest
De verwoesting van het Scheuvel
hoes heeft veel indruk gemaakt. 
Wim Ritsema stond in de vroege 
ochtend na de storm al om kwart 
over zeven bij de ijsbaan voor een 
radiointerview met Wiebe Klijnsma 
van RTV Noord. Toen Klijnsma de 
chaos zag, stuurde hij meteen een 
cameraploeg. Op de televisie was 
die avond te zien hoe Jo Schuppert 
nog aangedaan vertelde over wat 

Plannen herstel Scheuvelhoes
er was gebeurd met het vrijwel 
nieuwe gebouw. 
‘Het is een drama, een echt drama 
voor de vereniging’, zegt Wim, ‘het 
was zo’n gezellig hutje.’ Het ge
bouw is met grote inzet van vrijwil
ligers tot stand gekomen. Het was 
pas geverfd, de verlichting binnen 
was aangepakt en de keuken en 
het toilet waren net betegeld. Het 
Scheuvelhoes zag er prachtig uit. 
‘En we waren ook nog van plan om 
er voor dit schaatsseizoen mooie 
buiten verlichting op te hangen.’ 
Al vanaf het begin waren er proble
men met de singels van het dak, 
die soms opwaaiden. Maar dat op 
die bewuste stormdag om twaalf 
uur het hele dak weg zou waaien, 
dat had niemand voorzien. Toen de 
storm wat was geluwd is het Scheu
velhoes met vereende kracht ont

Het onthoofde verenigingsgebouw (foto: Jan Ceulen)

Oktoberstorm

Met de klok mee:
-  De zure Groninger kronen zijn gemakkelijk te 

plukken nu de boom achter het huis ligt...  
(foto: Bertho Top)

-  Op Singel 4 in Thesinge probeerde een boom 
de schuur te pletten (foto: Ton Ensing)

-  Henk Vliem was in Garmerwolde danig onder 
de indruk: ‘Ik vond vooral die opengebarsten 
stam van een dikke wilg (omtrek 3 meter 
schat ik) imponerend. De halve wal van de 
kerkhofgracht is mee omhooggekomen!’ 
(foto’s: Henk Vliem)

ruimd. De inventaris werd in veilig
heid gebracht en opgeslagen in de 
schuur van mevrouw Ritsema.

Nieuwe plannen
De ijsvereniging was gelukkig ver
zekerd en het opruimen van de ra
vage heeft inmiddels plaatsgevon
den. Op dit moment wordt er een 
offerte gemaakt van de kosten voor 
herstel. Een ding is duidelijk: er 
komt een ander dak op het ge
bouw. Er is al een groep vrijwilligers 

en ‘techneuten’ volgens Wim, die 
toegezegd heeft het Scheuvelhoes 
opnieuw op te bouwen. Als het met 
de verzekering rond is dan is het de 
bedoeling om met man en macht 
en in drie dagen tijd zover mogelijk 
te komen met de wederopbouw. 
De ijsvereniging wil het liefst dat er 
al bij aanvang van het schaatssei
zoen een gerenoveerd Scheuvel
hoes staat. Laten we hopen dat het 
hen lukt.

Irene Plaatsman
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En nu een gesprek!
Op 7, 8 en 9 november was er een oefening 
‘zeer hoogwatersituatie van het Eemskanaal’ 
door Noorderzijlvest en de Nationale  Reserve 
(Natres) van de landmacht, waarvan de leden 
buiten hun reguliere baan oproepbaar zijn bij 
calamiteiten.

Op verschillende plaatsen bij en op de Eems
kanaaldijk stond een paaltje met de opdracht(en). 
Ook liep men van Groningen naar Appingedam 
(dijkbewaking). Bij de Slemsluis ‘stond het water 
zo hoog dat de golven over de kruin zouden kun
nen gaan’. Dat werd verholpen door de nieuwe 
vinding boxbarriers in te zetten; deze werden in 
elkaar geklikt en vervolgens gevuld met 210 liter 
water. 
De Natres mocht de zuivering bewaken; hier wa
ren een paar ‘bewoners’ aan het protesteren. Zij 
probeerden op de zuivering te komen voor een 
onderhoud met de leidinggevende. Er kwamen 
steeds meer ‘verontruste bewoners’ en uiteinde
lijk mocht een delegatie, onder begeleiding van 
de Natres, naar binnen voor een gesprek.
De ongeveer 130 Natres m/v lagen in hun tenten 
achterop de zuivering, nabij de Nereda  heeft 
medewerker Fred Klein Woldhuis toch gelijk ge
kregen dat men er in de toekomst in een tentje 
kon vertoeven... Zij hebben hopelijk drie leer
zame dagen gehad met de 90 medewerkers van 
het Waterschap Noorderzijlvest.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema
De ‘opstandige bewoners’ rukken op terwijl de Natres even de andere kant opkijkt 
(foto: Sieb-Klaas Iwema)

Op maandag 4 november heeft de OBS Gar
merwolde de gastlessen uit het lespakket ‘Water 
onder de loep!’ van het Waterschap Noorderzijl
vest in ontvangst mogen nemen. 
Dit waren les 1 en 2, met proefjes en uitleg. Les 
3, een rond leiding op de zuivering, was op 
woensdagochtend; ze gingen er op de fiets en 
met veiligheidshesjes aan naar toe. Les 4 was 
voor de schooljuf en bestond uit een les plus 
overhoring.
Zowel het waterschap, de school als de jeugd 
kijken met een zeer tevreden gevoel terug op de 
samenwerking. Het lespakket kan nu in produc
tie worden genomen en begin 2014 aan de 
basis scholen worden uitgedeeld.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Water onder de loep!
Gebeurt er nog wel eens iets in Dorpshuis 
de Leeuw?
Jazeker, er gebeurt regelmatig iets. En dan heb 
ik het niet over feesten en partijen waarvoor het 
Dorpshuis gehuurd kan worden, en verenigingen 
die er vergaderen, maar over dorpsactiviteiten.
Neem de dorpsborrel, elke eerste vrijdag van de 
maand vanaf 17.00 uur. 
Op 27 oktober serveerde Theo Spijker zijn over
heerlijke hamburgers in Theo’s Eetcafé. Voor 
een luttel bedrag kon je onbeperkt smullen van 
biologische quartpounders. 
Op 23 november hadden we hoog bezoek. Sin
terklaas bezocht het Dorpshuis. 

Dat heb ik gemist. Staat er nog wat op 
stapel?
Jazeker. De wekelijkse dorpsborrel dus. Zondag 
22 december bereiden de topkoks van Dorps
huis de Leeuw weer een uitgebreid kerstdiner. 
Ook voor 2014 hebben we plannen. 
In februari komt Theater te Water met de voor
stelling Een Frisse Wind. 
Fietsend eten, een enorm succes, gaat in maart 
in de herhaling. In mei doet het Dorpshuis mee 
aan Rondje Nostalgie. 
In juni staat weer een fietstocht door het mooie 
Groninger land op het programma, met na af
loop genieten van heerlijk pizza’s uit de steen
oven van Pizzeria di Stefano. 

Vier vragen over Dorpshuis de Leeuw
Hoe kan ik dat allemaal weten?
Kijk op de www.dorpshuisdeleeuw.nl. Of mail 
naar info@dorpshuisdeleeuw.nl en geef je 
op voor de nieuwsbrief. Kijk ook in je brieven
bus, we flyeren regelmatig. Houd ook de agenda 
van de Garmer Thesinger in de gaten. 

Kan ik zelf iets organiseren? 
Het Dorpshuis is voor iedereen. Heb je een plan, 
een idee voor een activiteit, neem dan contact 
op. Of geef eens een workshop en deel je kennis 
of vaardigheden met je dorpsgenoten. Alles kan: 
yoga, zangles, breien, timmeren, klussen,  koken, 
knutselen, of… vul zelf maar in.

Namens de Activiteitencommissie,
Anne Benneker

De Verzoamelstee in Thesinge gaat net als vorig 
jaar ook 2013 feestelijk afsluiten.
Woensdagmorgen 18 december kunt u na de 
inloopochtend, om 12.00 uur aanschuiven voor 
een heerlijk kerstdiner. Het menu is op dit 
 moment nog niet bekend, maar dat het weer 
 lekker wordt is wel zeker. Afhankelijk van wat u 
krijgt voorgeschoteld, zullen we proberen om de 
kosten zo laag mogelijk te houden maar meer 

Kerstdiner Verzoamelstee
dan € 10,00 per persoon zal het niet worden.
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen 
aan het kerstdiner. Wel graag even vooraf aan
melden bij Janna Hofstede. Dit kan tot 10 
decem ber op de inloopochtend, via telefoon 050 
302 2475 of per email aan jannahofstede@
home.nl. U bent van harte welkom!

Hartelijke groet, Janna Hofstede
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Stoffer Havinga: he did it!
Zondag 3 november was het zover. Onder 
aanmoediging van ontelbaar veel suppor-
ters, waaronder zijn vrouw Willie en Saskia 
Vaatstra, liep de Thesinger Stoffer Havinga 
de marathon van New York in 4 uur 35 minu-
ten uit. Ook Twan Huys liep ’m dit jaar en hij 
was in Nieuwsuur helemaal lyrisch over het 
evenement. Zo ook Stoffer.

De marathon van New York: extra bijzonder
‘Het was geweldig’, zegt Stoffer. ‘Ik kreeg er de 
rillingen van. We liepen door Brooklyn, Queens, 
The Bronx en daarna in Manhattan naar Central 
Park. Er waren zoveel mensen aan de kant van 
de weg. Leuke spandoeken. Overal was  muziek, 
mensen dansten en riepen je toe, moedigden 
aan. Dat gebeurt ook wel bij andere marathons, 
maar hier is het anders. Het enthousiasme van 
de New Yorkers! Kippenvel, echt waar! Ook na 
afloop zo positief.’ 
Wat de marathon ook speciaal maakt, is dat ook 
de lopers soms bijzondere teksten en zelfs foto’s 
op hun kleding dragen. Zo droeg een loopster 
een foto van haar vader met de tekst: This one 
is for you dad. Hij zag een loopster die de tekst 
droeg (even vertaald in het Nederlands): U pas-
seerde zojuist een zwangere dame. Toen Stoffer 
haar aansprak bleek ze al 24 weken zwanger te 
zijn. Zo waren er ook opschriften die refereerden 
aan de aanslag in Boston vorig jaar (vertaald): 
Ren Boston sterk. Wat ook opviel was dat er 
begeleiders van een organisatie in het geel ge
kleed, dus heel zichtbaar, meeliepen met men
sen met een handicap, bijvoorbeeld met iemand 
die blind was. Dat zie je elders ook niet. 
En verder de perfecte organisatie. Met speciale 
bussen vertrokken de lopers naar Staten Island 
voor de start. Je startte in drie golven van meer 
dan 15.000 lopers. Overal was eten, drinken en 
de lopers kregen vanwege de kou allemaal een 
muts aangeboden. Hun kleren konden ze af
geven in speciale UPS vrachtwagens die bij de 
 finish weer netjes in Central Park stonden opge
steld. Stoffer startte om 10.00 uur. Bij aanvang 
werd muziek gespeeld van Frank Sinatra: New 

York, New York. En daarna onder de dreun van 
een enorm kanonschot startten de lopers. Over
al langs de kant was beveiliging en om de mijl 
had je een waterpost. Ook bij de finish was alles 
strak georganiseerd en iedereen was steeds 
heel positief en enthousiast. 
Je kunt niet mee doen als individu aan de mara
thon, je moet je via een organisatie aanmelden. 
Zo’n organisatie regelt veel, bijvoorbeeld een 
voorbespreking en een after the run party. Ook 
bij die organisatie was alles perfect geregeld.

Genieten maar ook afzien
Stoffer houdt een kanjer van een medaille om
hoog. ‘Het ging mij niet om de tijd. Ik wilde er 
echt van genieten om hier te lopen.’ Ondanks 
het enthousiasme van het publiek vond hij het 
een zware marathon. Manhattan is een door 
 rivieren omgeven eiland. Het lopen over de 
lange bruggen met een vals plat was bijvoor
beeld zwaar. Over de lange avenues kon hij 
zover kijken dat hij soms dacht: ‘Moet ik daar 
helemaal naartoe?’ En alles gaat in miles. ‘Je 
denkt dan: Gelukkig nog maar zoveel mijl, maar 
in kilometers is dat heel wat meer.’
Op de dag van de marathon stond hij om vier uur 
op. Hij had de dag daarvoor al flink ‘gestapeld’, 

dat is het lopersjargon voor goed eten. Al zo’n 
zestien pannenkoeken had hij verorberd. Om vijf 
uur ging hij met zijn loopgroep met de metro en 
daarna met georganiseerde bussen naar Staten 
Island. Hoewel hij onderweg nog twee pannen
koeken at en bananen en bagels die ter plekke 
werden uitgedeeld, had hij tijdens de loop erge 
trek. Gelukkig stonden Willie en Saskia met 
 andere Nederlanders bij een afgesproken punt: 
17 miles. Dat was een soort ankerpunt. Van hen 
kreeg hij nog een banaan en een muffin en zo 
redde hij het tot de finish in Central Park. Ook 
daar was het een prachtig spektakel: de lopers 
werden geweldig opgevangen en op de foto 
 gezet. Met zijn loopgroepje ging hij naar een 
restaurant in de buurt waar hij met de anderen 
had afgesproken. En daarna werd er een groot 
feest gehouden op de goede afloop.
Een tip: als je mee wilt doen zorg dan dat je 
voornaam groot op je Tshirt staat. Dat was 
 helaas bij Stoffer niet het geval. In New York 
vinden ze het namelijk heel leuk om mensen 
persoonlijk aan te moedigen. Dus voor Stoffer 
geen: ‘Hi, Stoffer, you can do it.!’
Maar ondanks dat: He did it!

Irene Plaatsman

Stoffer Havinga op zoek naar een muffin (foto: Saskia Vaatstra)

 

Rectificatie
In het artikel over de NAM in de oktoberkrant 
beweerde de schrijver ten onrechte dat de NAM 
een consortium is van de Nederlandse Staat, 
Shell en Exxon. Alleen Shell en Exxon maken 
deel uit van de NAM.

De redactie
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Opruimdag Garmerwolde
Zaterdag 2 november was het weer winterklaar 
maken in Garmerwolde. Bij heerlijk droog en 
zonnig weer verliep dit prima bij het dorpshuis, 
de Garmerhof en het kerkhof. Op alle plekken 
waren zo’n acht mensen bezig met het knippen 
van takken, struikjes verzetten, bladeren oprui
men, dakgoten opschonen, enz. Alles wat los 
kwam aan materiaal werd per aanhanger naar 
Ten Boer gebracht.
Tegen één uur werd er verzameld bij het dorps
huis voor het eten van heerlijke soep met kade
tjes plus thee of melk. Reinier Buringa bedankte 
als voorzitter van Dorpsbelangen iedereen. 
Maar nog niet alles was klaar en na de puntjes 
op de i te hebben gezet, was het zo maar weer 
halfweg de middag en ging eenieder tevreden 
naar huis.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema De gebroeders Havenga en Eltje van Huis laden de kar (foto: Sieb-Klaas Iwema)

Natuurwerkdag rond de Kloosterkerk
Zaterdag 2 november was het de landelijke 
natuurwerkdag en in Thesinge grepen we 
dit evenement aan om de bomen langs de 
Kapel straat en het maar een fikse snoeibeurt 
te geven.

Zoals veel Thesingers al gemerkt zullen heb
ben, zijn op het kerkhof drie grote bomen gekapt 
en anderen gesnoeid. Het kappen was nood
zakelijk omdat de bomen ziek waren en er regel
matig grote takken naar beneden kwamen. 

 Gevaarlijk dus. Waar mogelijk worden de ge
kapte bomen weer vervangen. Met de snoei
beurt van de exemplaren langs de straat en het 
water konden we dit karwei mooi afronden. 
We begonnen om negen uur en stopten om tien 
uur even voor een korte pauze. Het was de 
hoogste tijd om onze geweldige grasmaaiers 
even in het zonnetje te zetten. We zijn elk jaar 
weer geweldig blij met deze groep die door twee 
keer per jaar te maaien ons werk belangrijk ver
licht. Dus hadden we allen uitgenodigd voor dit 
speciale moment en terzijde wel even laten 
 weten dat we gingen snoeien en hun hulp hier bij 
zeer welkom was. Toegegeven, een beetje 
 gemeen was dat wel. Een klein aantal gras
maaiers kon komen. Na een officieel bedankje 
en natuurlijk koffie met taart en slagroom voltooi
den we met een ‘man’ of tien het snoeiwerk. We 
sloten de klus af met erwtensoep van Clara van 
Zanten.
Namens de plaatselijke commissie van  Thesinge 
alle grasmaaiers en snoeiers heel erg bedankt 
voor jullie werk. Wat moeten we toch zonder jullie!

Teun Ton, Theo de Wit, Kor van Zanten 
en Pluc Plaatsman

Het is maar een kale boel op het kerkhof van Thesinge (foto: Theo de Wit)

Hamburger eten
Op zondag 27 oktober was er weer hamburger 
eten in dorpshuis De Leeuw te Garmerwolde. 
De hamburgers werden gebakken door Theo 
Spijker, samen met dochter Cathelijn en haar 
partner Edwin. Ze maakten een lekkere amuse 
en een heerlijk fris uitziende salade met stok
brood en sausjes bij de hamburgers. Zowel vol
wassenen als kinderen genoten van wat hen ten 
deel viel. Met een volle buik ging het weer huis
waarts. Wat er de volgende keer gekokkereld 
wordt, is nu nog een vraag.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema
Edwin, Theo en Cathelijn druk met de voorbereidingen (foto: Sieb-Klaas Iwema)
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De Vrouwen van Nu afdeling Garmerwolde 
vierde op woensdag 13 november haar 
80-jarig bestaan middels een rondrit door de 
stad en een etentje in restaurant ‘Rietland’ te 
Zuidwolde.

Om drie uur stapten we in de bus voor een inte
ressante, twee uur durende rondrit met gids 
door de stad Groningen. Bij terugkomst stond de 
koffie en thee al bij Rietland klaar.
Onder het genot van een hapje en een drankje, 
afgewisseld met enkele leuke liedjes en voor
drachten door de eigen leden, vermaakten we 
ons best. Uiteraard ontbraken de notulen van de 
oprichtingsvergadering hierbij niet. 
Ook zongen we een speciaal voor deze gelegen
heid door Hannie Havenga geschreven lied 
waarin het huidige bestuur – Janna Hazeveld, 
Trijn  Huizinga, Martha Menger, Pia Pops en Gini 
Kiel – uitbundig werd geprezen.
Drie dames, te weten Gé Fluks, Gré Kol en Hillie 
Ramaker, werden in het zonnetje gezet ter ere 
van hun (ruim) 25jarig lidmaatschap en – zoals 
het een goede voorzitter betaamt – geroemd om 
hun speciale kwaliteiten.

Veranderingen
De positie van de vrouw is in die tachtig jaar wel 
veranderd! We gniffelen om een gedicht over 
een slaafse, onderdanige huisvrouw die haar 
hardwerkende man bij thuiskomst in de watten 
legt en verre houdt van het rumoer van de 
 kinderen en de beslommeringen van het huis
houden. Zo ging dat vroeger: de man verdiende 
het geld, hij was de baas, zijn wil was wet; de 
vrouw sloofde zich zonder klagen dag en nacht 

Vrouwen van Nu bestaan 80 jaar

uit voor het (grote) gezin. Dat is nu gelukkig wel 
anders!
Ook de Nederlandse Bond van Plattelandsvrou
wen is meegegaan met de tijd: in de beginjaren 
was het lidmaatschap alleen voorbehouden aan 
boerinnen, de vrouwen van de dominee en de 
dokter, enz. Het gewone volk kwam er niet aan 
te pas, had er ook geen tijd voor. Nu is iedereen 
welkom; leeftijd en beroep doet niet ter zake. De 
Vrouwen van Nu staan nog steeds middenin de 

maatschappij. Ook voor jongeren valt er (lande
lijk) veel te halen, maar dan moeten ze wel lid 
worden!
We kijken met plezier terug op een gezellige dag 
in een ongedwongen sfeer, uitstekend georgani
seerd door Frouwke de Vries, Hannie Havenga 
en Mieke Welling. 
Op naar het volgende jubileum!

Hillie Ramaker-Tepper

En dan is er koffie! (foto: Sieb-Klaas Iwema)

De buurtvereniging Hildebrandstraat in Garmer
wolde, opgericht in 1995, organiseerde 20 okto
ber voor de leden een high tea. 
In mei 1995 werd er in het dorp een optocht 
 gehouden ter viering van bevrijdingsdag. Voor 
zowel de versierde wagen als voor de straat
versiering wonnen de bewoners van de Hilde
brandstraat een prijs. Toen de vraag kwam wat 
met die prijzen te gaan doen, werd het idee ge
opperd en aangenomen om een buurtvereni
ging op te richten. 
De vereniging, waar een groot deel van de straat 
lid van is, besteedt aandacht aan speciale ge
beurtenissen in de straat zoals geboortes, ziekte 
en overlijden. Het bestuur komt met de kerst met 
een bijzondere kerstkaart langs en na de jaar
vergadering gaat men samen een avond sjoelen 
en klaverjassen. 
En zo nu en dan wordt er door het bestuur iets 
extra’s georganiseerd voor de leden. Zoals af
gelopen maand de high tea in het dorpshuis. Er 
waren heerlijke, deels zelfgemaakte hapjes en 
sapjes, en uiteraard de nodige thee. Bijna dertig 
Hildebrandstraatbewoners hebben hiervan 
kunnen genieten. 

Simone Tjakkes

High Tea

Ook de bestuursleden Antje Noordhof en Wim Kiel laten het zich goed smaken 
(foto: Jessica Steur)
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Daar gaat de bel 
Ringeling daar gaat de bel

Zie je mijn lampionnetje wel?

‘k Heb het helemaal zelf gemaakt

En loop er nu mee door de straat.

Mickey Mouse zei: dank u wel

En nu weer naar de volgende bel.

Op maandag 11 november 2013 werd er ook in Garmerwolde 
Sint Maarten gelopen. ’t Was gelukkig droog. 
Met vele mooie liedjes en zelfgemaakte lampions passeerde 
de jeugd de deuren en werd vaak beloond met snoep. De 
kinderen zeiden netjes ‘dank u wel’ als ze weer wat lekkers 
hadden gescoord. En daarna weer (rennend) naar een 
 andere deur, met eventueel een ander liedje. Sommige men
sen hadden zelfs bij de ingang een lampion of houtblok 
 branden.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Sinterklaas arriveert

Alle commotie rond Zwarte Piet ten spijt verscheen de goede Sint weer in 
Garmerwolde en – met leesbril – in Thesinge
(foto’s: Sieb Klaas Iwema en Mareen Becking)

Bert Mollema en zoon Gijs lossen de Zwarte Pietdiscussie elegant op 
(foto: Mareen Becking)

Daphne Hendriks, Kyra Frankot en Rosa Elbertsen. Op de achtergrond: Cynthia Leurs. 
(foto: Cees Leurs)
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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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De Alpenjagers in actie (foto: Sieb-Klaas Iwema)

Inhaken graag
De Alpenjagers Garmerwolde bestaan dit 
jaar 40 jaar. Dit werd op zaterdag 9 novem-
ber gevierd met een Jubileumfeestconcert in 
het ‘Trefcentrum’ te Bedum. 

Ze hadden voor deze avond hun collega’s De 
Snippefangers uit Bakhuizen uitgenodigd; niet 
als schlagerkapel, maar als amusementsgroep. 
De kapellen stonden ieder op een eigen podium; 
de zaal was met zo’n 250 mensen, waarvan 
circa 70 uit het Duitse Hesel, geheel vol. De 
korpsen vulden elkaar mooi aan en er werd vaak 
geapplaudisseerd, ingehaakt en meegezongen, 
ook door de Garmerwolders en Thesingers die 
er waren.
Na een prachtig, vier uur durend concert van de 
beide kapellen was het afgelopen en ging ieder 
vrolijk en met een brede lach naar huis. ‘Das war 
superschön!’ zei een Heseler. Zij hoopten ons in 
2014 ook een keer bij hen te mogen ontmoeten, 
net als de Alpenjagers.

Sieb-Klaas Iwema

www.fashion-maniacs.com

Achter deze naam van een website zijn 
twee vriendinnen actief: Esmée Oudman 
uit  Thesinge en haar klasgenoot Muriël de 
Groot uit Groningen. Ze zitten bij elkaar in de 
vijfde klas van het Atheneum+ op het Wessel 
Gansfortcollege in Groningen en zijn sinds 
maart van dit jaar druk met het bijhouden 
van een weblog.

Allebei houden ze van mode en voor de samen
werking is het uniek dat de dames verschillende 
hobby’s hebben. Esmée houdt van schrijven. Zij 
wil na de middelbare school communicatie en 
informatiewetenschappen studeren en hoopt 
later bij een tijdschrift te gaan werken. Muriël 
heeft als hobby fotografie. Samen zorgen ze dat 
er steeds weer nieuwe onderwerpen op hun 
web log te lezen zijn. 

Esmée: ‘We hebben gewoon wat geprobeerd en 
alles wat we moesten weten om een blog te ma
ken hebben we onszelf aangeleerd. Mode en 
beautyproducten en ook lifestyleideeën vinden 
wij zelf heel leuk en dat delen we nu met de vele 
bezoekers van ons blog. Er zijn per maand rond 
de elfduizend bezoekers. We promoten het blog 
via sociale media zoals Facebook en hebben 
een contract met een bedrijf dat op ons blog 
 reclame maakt. Daardoor gaan we er binnenkort 
echt een zakcentje aan verdienen! 
Het kost wel flink wat tijd om ons blog steeds te 
vernieuwen maar dat moet gewoon gebeuren 
want de lezers willen wel graag steeds iets 
nieuws van ons zien. Anders haken ze af’.
Het is echt een feest om de website van deze 
ondernemende meiden te bekijken. Leuke 
 foto’s, eigen ideeën en stukjes over hun vakan
tie en een buitenlandexcursie met school en nog 
heel veel meer. 

Truus Top 
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In memoriam
Rudy Bremer is op maandag 18 november op 77-jarige leeftijd 
overleden. Jarenlang heeft Rudy aan de Schutterlaan in Thesinge 
gewoond. Hij organiseerde met de OSA regelmatig concerten in de 
Kloosterkerk.

In augustus 2009 vertrok Rudy naar Indonesië. En sindsdien stuurde ik hem 
de G&T toe. Ik kreeg dan een lange mail terug met al zijn belevenissen. Hij 
schreef o.a. over de problemen die hij had om zijn spullen uit Nederland, 
die in de opslag stonden bij de haven, op te halen. Het duurde ruim vijf 
weken van onderhandelen met ‘de havenhaaien’ zoals hij dat noemde.
In Thesinge had Rudy altijd veel katten om zich heen. Oudere Thesingers 
weten dat Rudy zich enorm heeft ingezet voor de drempels op de Schutter
laan. Dat werd hem niet door iedereen in dank afgenomen. Maar voor 
Rudy was het een missie geworden nadat een paar katten op de Schutter

Let me not to the marriage of true minds 
Admit impediments. Love is not love 

Which alters when it alteration finds...

Na jarenlang liefdevol verzorgd te zijn, is verlost uit 
een leven dat hem onwaardig was, 
mijn onvergetelijke ex-man, onze sprankelende, 
genereuze, lieve Rudy.

Rudy Bremer

Wij gedenken hem in liefde.

    Renee en Joline 

Thesinge, 18 november 2013

(foto: Desiree Luiken)

laan werden doodgereden. Hij heeft over dit onderwerp zelfs in januari 
2010 nog een stukje geschreven in de G&T.
Eind mei 2010 heeft Rudy een ongeluk gehad met zijn fiets. Daarbij heeft 
hij ernstig hersenletsel opgelopen. Na eerst te zijn behandeld in Indonesië 
is hij in september 2010 naar Nederland gekomen om hier een betere 
behandeling en revalidatie te kunnen krijgen. Na een lange periode van 
revalideren in Wolfheze is hij samen met zijn vriendin Noriko in Doorwerth 
gaan wonen.
Begin november heeft Rudy een beroerte gehad en aan de gevolgen 
daarvan is hij maandag overleden. Hij heeft zijn lichaam ter beschikking 
gesteld aan de wetenschap. 
Velen zullen zich Rudy herinneren als een markante persoonlijkheid.

Metha Nijkamp

In september is Astrid de Leeuw gestart met 
yogalessen in ‘De Oude School’ in Thesinge.
Astrid is volleerd docent en laat iedereen die 
belangstelling heeft op een heel rustige ma-
nier kennis maken met universele yoga. Er 
zijn vele vormen van yoga, het is een weg 
naar rust, ontspanning, bewustwording en 
inzicht.

Yoga in Thesinge Yoga is afkomstig uit India en bestaat al vele 
duizenden jaren. In de traditie van yoga staat het 
zich bewust worden van lichaam en geest cen
traal, het samenbrengen van de interne en ex
terne wereld. Yoga en meditatie, de rust vinden 
in jezelf, even helemaal niets moeten maar er 
gewoon zijn. Universele yoga is een vorm waar
bij het voelen voorop staat, de asanas (houdin
gen) zijn rustig en eenvoudig en altijd gebaseerd 
op het voelen, met respect voor het lichaam.
Je kunt nu dicht bij huis kennismaken met yoga, 

op de woensdagavonden van 20.15 tot 21.15 
uur. In januari wil Astrid ook graag op vrijdag
morgen van 10.00 tot 11.00 uur les gaan geven. 
Als er genoeg aanmeldingen zijn, begint zij op 
vrijdag 10 januari.
Neem voor meer informatie contact op met As
trid de Leeuw via telefoon 050 314 7052 of 
per email: voetverzorging.a.de.leeuw@gmail.
com.

Hetty van Linge
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In tv-programma’s als ‘The voice 
of Holland’ en ‘So you think you 
can dance’ zie je ze regelmatig 
voorbij komen: getalenteerde 
jongeren. Maar niet alleen het 
popgenre is populair, ook de 
klassieke muziek is momenteel 
hot. En daar zitten ze óók, die 
jongeren die hun instrument al 
zo geweldig kunnen bespelen.

Toen de kans zich voordeed een 
bus vol met dit soort jongeren voor 
een optreden naar Thesinge te 
 laten komen, aarzelden wij niet 
want in die bus zit het Haydn Jeugd 
Strijkorkest. Een orkest met meer 
dan dertig jonge, getalenteerde 
musici van 9 t/m 19 jaar dat ons 
gaat laten genieten van de mooiste 
klassieke klanken. Een podium vol 
violen, altviolen, cello’s en contra
bassen, een podium vol strijkers 
die hun uiterste best zullen doen, 
daar moet je bij zijn! 
Per seizoen geeft het orkest zo’n 
twintig concerten in Nederland en 
daarbuiten en dat doet het al bijna 
25 jaar met groot succes. Er wer
den concertreizen gemaakt naar 

Klassiek is hot, ook bij jongeren

vrijwel alle landen van Europa, 
naar de Verenigde Staten en de 
Nederlandse Antillen. En nu reizen 
ze af naar Thesinge.
Het concert in de Kloosterkerk is 
het eerste in een nieuwe reeks en 
je kunt muziek beluisteren van 
Wolfgang Amadeus Mozart, Lars
Erik Larsson en Antonin Dvor̆ák.
Zaterdagavond 14 december om 

20.00 uur is het zover. De entree 
bedraagt € 7,50, jongeren tot 20 
jaar betalen € 5,00 en in de pauze 
is er gratis koffie en/of thee met wat 
lekkers. Natuurlijk gaan we na het 
concert nog even nagenieten bij 
Rudy Noordenbos in Café De Oude 
School. Kaarten kunt u krijgen bij 
de ingang of, als u verzekerd wilt 
zijn van een plaatsje, reserveren 

door een mail te sturen naar 
stichtingfelicitas@gmail.com of te 
bellen naar 050 302 1927 of 
06 14948438.
En blijf nou niet thuis zitten 
(jeugd...!), dat zou echt zonde zijn.

Stichting Felicitas, 
Pluc Plaatsman

Meziek mit Bus: ook dit jaar weer 
met vier volle bussen langs de 
meziek. 
Kijk voor meer foto’s op 
www.meziekmitbus.nl. 
(foto: Andries van der Meulen)
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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 Garmerwolder sluis in het Eemskanaal 
lag ongeveer ter hoogte van de Jan Brons-
sluis bij de kruising met het Slochterdiep/
Damsterdiep. Bij de verbreding van het 
Eemskanaal in 1964 verdwenen de sluis, het 
sluishuis en ook het brugwachtershuis van 
Garmerwolde. Dat brugwachtershuis lag aan 
het einde van de Geweideweg tegen de 
Eemskanaaldijk aan. Het sluishuis lag aan de 
zuidzijde van het Eemskanaal. Deze foto van 
het sluishuis is genomen omstreeks 1900.

Op de foto zien we Geert Bloemendal (310
1836 te Avereest – 741922 te Groningen) met 
daarnaast zijn vrouw Grietje Erenst van Ikelen 
(1441843 te Groningen – 1121934 te Gronin
gen). Zij trouwden op 2321865 in Groningen. 
Links op de foto staat hun dochter Jantina 
 Wilhelmina (2821884 te Garmerwolde – 3010
1901 te Garmerwolde). Aan de rechterzijde staat 
één van de zonen, maar wie? Het is Casper  
Jan (22121885 te Garmerwolde – 2381907 te 
Garmerwolde) of Geert Willem (731889 te 
 Garmerwolde – ?).
Jantina en Casper Jan zijn begraven op het kerk
hof van Garmerwolde. Geert en Grietje Bloe
mendal waren de grootouders van Hendrik Bloe
mendaal, de bakker in Garmerwolde.  Hendrik 
had eind jaren twintig de bakkerij overgenomen 
van Van der Molen, de beheerder/ eigenaar van 
Café De Unie. Zowel de ouders als de kinderen 
op deze foto zijn nog in klederdracht.
Deze foto en nog een tiental meer heeft de 
 Historische commissie Garmerwolde gekregen 
van mevrouw Riny CazemierBloemendaal via 
haar dochter Irma. De teksten en namen (voor 
zover bekend) komen van Riny. Zij en haar broer 
Joop waren afgelopen voorjaar aanwezig op 
onze jaarlijkse foto en praatmiddag in De 
Leeuw.

Anekdote
Over de naam Bloemendaal: toen Hendrik Bloe
mendal in 1926 trouwde met Jantje Arends in 
het gemeentehuis in Eelde, stond de naam 
Bloemendaal in de trouwakte, dus met twee a’s. 

Vrijwel ieder mens is geïnteresseerd in de 
 geschiedenis van de streek waar hij woont of 
geboren is. U ook? 
Zo ja, dan vindt u een schat aan informatie in het 
boek ‘Land van Ontdekkingen’. Deze onlangs 
uitgegeven pil van een kleine vijfhonderd blad
zijden geeft de geschiedenis weer van Gronin
gen, Friesland en OstFriesland. Vanaf zo onge
veer de laatste ijstijd tot nu. Geïllustreerd met 
prachtige foto’s van onder andere de honderden 
archeologische vondsten uit dit gebied. Wist u 
bijvoorbeeld dat er ook tientallen goudschatten 
gevonden zijn. Het was hier vroeger al goed toe
ven  voor sommigen althans.

Land van Ontdekkingen
Cultureel erfgoed in woord en beeld

Houdt u niet zo van lezen? Dan kunt u op dit 
moment in het Groninger Museum met eigen 
ogen een selectie van deze archeologische 
vondsten zien, genaamd ‘Het verdronken land is 
vruchtbaar’. Wilt u eerst de kat uit de boom kij
ken alvorens geld uit te geven aan een en
treekaartje? Dan kunt u terecht in de Fonteins
traat van het UMCG. Daar loopt momenteel de 
expositie ‘Het vruchtbare land langs de zee’. Of 
een paar keer klikken op de gekleurde stipjes 
van de website www.landderentdeckungen.
de/NL/, dat geeft ook al een indrukwekkend 
beeld.

Henk Vliem

Fredje Bouma exit
Tot ons groot leedwezen vernamen wij dat 
 Fredje ophoudt met zijn maandelijkse bijdragen. 
Reden is drukte, drukte om en in de kop van 
Fredje. Achteneenhalf jaar heeft hij uw G&T 
 verrijkt met zijn snedige stukjes. Hij schreef zijn 
columns zoals ‘t hoort: altijd boeiend, soms op 
het scherp van de snede en daarmee enige 
 reuring veroorzakend.
Wij bedanken Fredje voor zijn jarenlange trouwe 
inzet en bezinnen ons op passende tegenmaat
regelen: bloemen, wijn, iets dergelijks.

De bedroefde redactie

‘Slapende’ foto’s gezocht

Hendrik tekende zijn naam met slechts één a. 
Problemen, grote problemen. Een ambtenaar 
van de burgerlijke stand had een fout gemaakt 
en de trouwerij zou dus die dag niet door kunnen 
gaan, zo werd het bruidspaar verteld, want alle 
papierwerk moest opnieuw en dat kostte in die 
tijd nog een paar dagen. Maar om die ene a 
wilde Hendrik de trouwerij niet over laten gaan, 
zei hij. En dat kon (toen nog wel). Hij zette er dus 
gewoon een a bij. De familienaam is dus eigen
lijk Bloemendal maar de naam van Hendrik en 
Jantje en hun nazaten is nu Bloemendaal.

Vraag
Ongetwijfeld bevinden zich ook bij onze oudere 
abonnees nog ‘slapende’ foto’s van oud Gar
merwolde. Zo hebben we van het brugwachters
huis nog geen enkele afbeelding. Heeft u die of 
heeft een andere oude foto van een Garmerwol
der huis, geef even een seintje, dan komt een 
van ons even langs. Trouwens, graag ook even 
een seintje als u weet of Casper Jan of zijn broer 
Geert Willem op deze foto staat.

Henk Vliem

Wist-u-dat…
•  er nog steeds hard gewerkt wordt in de 

kerk van Garmerwolde?
•  de gewelfschilderingen inmiddels 

prachtig gerestaureerd zijn en de 
steigers zijn afgebroken maar dat er nog 
meer moet gebeuren?

•  de klus aan het eind van het jaar nog 
niet helemaal geklaard is?

•  desondanks de kerstnachtdienst op 24 
december om 22.00 uur als vanouds wel 
kan doorgaan?

•  u alvast in uw nieuwe agenda kunt 
zetten dat er zaterdagmiddag 22 maart 
2014 weer een foto en praatmiddag in 
dorpshuis De Leeuw georganiseerd 
wordt door de Historische Commissie 
Garmerwolde?
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Agenda

Foto van de maand

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge

Colofon
Eindredactie 
Garmerwolde:
Hillie RamakerTepper 050 541 5335
Marja Wijnandde 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 10 december vóór 18.00 uur 
via: gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Zondag 1 december
1e advent 
10.00 uur in Thesinge 
ds. Fortuin uit Groningen 
Zondag 8 december
2e advent 
10.00 uur in Thesinge 
da. Hiemstra uit Groningen
Zondag 15 december
3e advent 
10.00 uur in Thesinge 
ds. Lootsma uit Winsum
Zondag 22 december
4e advent 
10.00 uur in Thesinge 
da. Tinga uit Groningen

Dinsdag 24 december
kerstnachtdiensten
om 20:30 in de Kloosterkerk te 
Thesinge
om 22:00 in de kerk te 
Garmerwolde
Woensdag 25 december
1e kerstdag 
10.00 uur in Thesinge 
dhr. Dijkstra uit Gasselternijveen
schemond
Zondag 29 december
11.00 uur in Thesinge 
da. Meihuizen uit Kantens

Zondag 1 december
09.30 ds. G. Bijkerk
14.30 ds. G. Bijkerk
Zondag 8 december
09.30 ds. D.J. van Vuuren
14.30 ds. D.J. van Vuuren
Zondag 15 december
09.30 ds. A.C. van der Wekken
14.30 ds. D.J. van der Wekken
Zondag 21 december
09.30 ds. J. Vos
14.30 ds. J. Vos
Woensdag 25 december
Eerste Kerstdag
09.30 leesdienst

Donderdag 26 december
Tweede Kerstdag
10.00 k.w. Louis Hilbers
zangdienst m.m.v. kinder
nevendienst
Zondag 29 december
09.30 student T. Wijnsma
14.30 student T. Wijnsma
Dinsdag 31 december
Oudejaarsavond
19:30 ds. J. Bosch
Woensdag 1 januari
Nieuwjaarsmorgen
10.00 leesdienst

Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 09.00  11.30 
uur: Inloopochtend Verzoamelstee.
Elke zaterdag
Thesinge; 15.00  20.00 uur: Café 
De Oude School open.
Vrijdag 6 december
Garmerwolde, Dorpshuis De 
Leeuw; 17.00 uur: Dorpsborrel.
Vrijdag 13 december
Garmerwolde; tussen 18.00 en 
20.00 uur: Ophalen oud papier.

Wachtende pompoenen in een verlaten straat. En een hond 
die gaat… (foto: Cees Leurs)

Zaterdag 14 december
Thesinge Kloosterkerk; 20.00 uur: 
Concert Haydn Jeugd Strijkorkest. 
Entree € 7,50 (jongeren tot 20 jaar 
€ 5,00). Zie www.thesinge.com/
cultuur/felicitas.
Woensdag 18 december
  Garmerwolde, Dorpshuis De 

Leeuw; 19.45 uur: Kerst bij de 
Vrouwen van Nu, voorbereid en 
verzorgd door de dames van 
Oosterhoogebrug.

  Thesinge, Trefpunt; 12.00 uur: 
Kerstdiner Verzoamelstee, 
ongeveer € 10,00 p.p.  
Zie artikel in deze krant.

Donderdag 19 december
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 
uur: Koffiemorgen in kerstsfeer.
Zondag 22 december
Garmerwolde, Dorpshuis De Leeuw; 
Kerstdiner. Meer informatie volgt.
Zaterdag 28 december
Thesinge; vanaf 9.00 uur: 
Ophalen oud papier.

‘De Soos’
De klaverjasavond in november 
heeft de volgende uitslag 
op ge leverd:
1 Detta van der Molen 4980
2 Wilma Tammeling 4930
3 Kees Wierenga  4765
4 Jan van der Molen 4727
De volgende keer is op dinsdag 10 
december, aanvang 20.00 uur.


