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Kookschool De Oude Heerlijkheid
In het voormalig bankgebouw aan de Kerk-
straat 9a in Thesinge heeft Carolien Nijland 
sinds kort een nieuwe onderneming geves-
tigd. Het  gebouw is van binnen omgetoverd. 
Aan de ene kant staan twee grote fornuizen 
en lange aluminium werkbladen en aan de 
andere kant is een restaurantopstelling met 
tafels waar je aan kunt eten. Aan de muren 
hangen foto’s uit een ver verleden van het 
Groningse platteland waarop bijvoorbeeld 
aard appels worden gerooid of bessen ge-
plukt. De naam De Oude Heerlijkheid verwijst 
naar puur, eerlijk en ambachtelijk  koken met 
een knipoog naar vroeger. 

Een onderneemster pur sang
Als ik langs kom voor een interview staat er een 
grote mand vol eerlijke producten op een werk
blad. Die middag geeft Carolien een kookwork
shop aan een groep Groningse brandweer
lieden. De groep wil graag Italiaans koken. Ze 
treft alvast wat voorbereidingen. Bouillon heeft 
ze de avond ervoor al getrokken. Met elkaar 
gaan ze koken en daarna gaat de groep aan 
tafel in het restaurantgedeelte. 
Carolien woont in Woltersum met haar vier 
 kinderen. Ze had een winkel Hupsakee & Ezels
oor in Ten Boer. Daarnaast stond ze ook jaren
lang op markten met zelfgemaakte producten: 
jam, taarten, brood, bonbons. Hoewel aan het 
eind van de dag haar kraam was uitverkocht, 
kreeg ze steeds meer de behoefte om iets 
nieuws te beginnen en haar door de jaren opge
bouwde kennis over koken te delen. ‘Ik houd van 
creëren. Met koken ben je altijd aan het creëren. 
Hetzelfde heb je met een moestuin. Elk jaar 
moet je die opnieuw opbouwen en er iets van 
maken. Die uitdaging vind ik leuk.’ 
Ze ging op zoek naar een locatie om haar droom 
werkelijkheid te laten worden. Ze wilde graag 
een kookschool beginnen in een dorp. ‘Ik hou 
van de natuur, ik hou van pure dingen. Dat past 
toch beter in een dorp.’ Ze viel voor het voor
malig bank gebouw en de locatie. Het is net groot 
genoeg. Achter is een grote tuin om een moes
tuin te  beginnen en voor kan ze wat zitjes 
 maken. Met deze locatie kan ze de prijzen zo 
laag mogelijk houden om voor een groot publiek 
toegankelijk te zijn.

Een passie voor de oorsprong van dingen
Altijd al was het haar grootste passie om de oor
sprong van iets te weten en om dat dan ook zelf 
te leren maken. ‘Hoe maak je appelstroop of 
wijn?’ Ooit wilde ze weten hoe je kaas maakt en 
dus ging ze naar de boer om 10 liter melk te 
halen en maakte kaas. Ze is chocolatier gewor

den omdat ze wilde weten hoe ze bonbons 
moest maken. 
Carolien heeft zelf varkens en als die van de 
slacht komen dan verwerkt zij het vlees zelf. Ze 
maakt bijvoorbeeld zelf worst en paté. Ze weckt 
de groenten uit haar moestuin en kookt met 
oude kooktechnieken, bijvoorbeeld met hooi. En 

Carolien Nijland in haar Oude Heerlijkheid (foto: Mareen Becking)
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Carolien is lid van Slow Food, een internationale 
organisatie die gericht is op lekker, puur en eer
lijk voedsel, en ook van EuroToques.
Dit is een vereniging van professionele koks en 
restaurateurs die staan voor gezonde voeding 
die ambachtelijk wordt bereid. Het is een ideële 
restaurantorganisatie die aan de ene kant lan
delijke en regionale tradities wil behouden, maar 
die tradities ook wil combineren met heden
daagse. De koks werken met pure, verse en 
seizoensgebonden producten en proberen ver
spilling tegen te gaan. (Mijn greep uit de folder 
van Euro-Toques, I.P.).
Het leuke van EuroToques vindt Carolien dat er 
sterrenkoks bij zijn aangesloten die hun kennis 
graag delen. Niks geen geheime recepten en 
dat is wat Carolien ook graag wil met haar kook
school: haar kennis delen.

Plannen met De Oude Heerlijkheid
In de kookschool gaat Carolien workshops en 
cursussen geven, bijvoorbeeld bonbons maken. 
Ze gaat ook kookworkshops voor kinderen orga
niseren. Binnenkort gaat ze bijvoorbeeld met 
een jarige die van Carolien wil leren hoe je een 

high tea moet maken, een high tea bereiden. Als 
ze klaar zijn komen de verjaardagsgasten alles 
proeven.
In de jaren dat ze op de markt stond heeft ze een 
groot netwerk opgebouwd van mensen met wie 
ze samenwerkt. Samen met een boer, Fokko 
Steen uit Zevenhuizen, gaat ze rond de dag van 
de slacht workshops geven over bijvoorbeeld 
het maken van worst. Wat ze vooral belangrijk 
vindt, is dat de technieken en trucjes die mensen 
gaan leren gemakkelijk thuis te doen zijn en dat 
ze er geen dure apparaten voor nodig hebben.
Elke derde donderdag van de maand kunnen 
mensen aanschuiven in De Oude Heerlijkheid; 
23 januari was het voor het eerst. Er is één menu 
en gasten hebben de keus tussen vlees of vege
tarisch. Het menu was die eerste keer puur 
 Gronings met ingrediënten van het seizoen en 
van het Groningse platteland. Dit keer met 
weide rundvlees dat met een oude techniek in 
hooi wordt gegaard. Maar er zijn ook andere 
plannen. In Woltersum wonen een aantal Turkse 
mensen die graag een keer Turks willen gaan 
koken in De Oude Heerlijkheid.

Carolien kookt ook op locatie. Begin januari bij
voorbeeld kookte ze in een manege een vier
gangenmenu voor vijftig man. Ze kookt ook bij 
mensen thuis, of ze verzorgt hapjes op maat. 
Verder is De Oude Heerlijkheid op aanvraag 
open en de toekomst zal uitwijzen wanneer nog 
meer. Groepen en kookclubs die graag eens 
samen willen koken en zelf geen ruimte hebben 
kunnen de locatie ook huren.
In Woltersum komen mensen geregeld langs 
om advies te vragen over welke room, of welke 
boter ze het beste kunnen gebruiken. Carolien 
hoopt dat mensen zo ook in De Oude Heerlijk
heid zullen binnenlopen. Als ze in de keuken 
bezig is, vindt ze het leuk als gasten haar op de 
vingers kijken. Iedereen mag de keuken inlopen 
om te zien wat ze doet. En verder wil Carolien 
graag samenwerken op welke manier dan ook: 
‘Ik sta overal voor open.’ 
Meer info en contact: 
www.kookschooldeoudeheerlijkheid.nl en 
info@kookschooldeoudeheerlijkheid.nl.

Irene Plaatsman

Ook zin in een paar uurtjes kletsen over het 
Garmerwolde van toen? Of benieuwd naar 
een tiental nieuwe foto’s die de Historische 
Commissie gekregen heeft van de familie 
Cazemier-Bloemendaal? Of wilt u gewoon 
de commissie helpen? Zo ja, kom dan zater-
dagmiddag 22 maart om 14.00 uur naar 
dorpshuis De Leeuw.

De middag wordt georganiseerd door de Histo
rische Commissie van Dorpsbelangen Garmer
wolde. De afgelopen jaren hebben we regel
matig zo’n middag georganiseerd. Wegens het 
succes doen we het dit jaar weer. De toegang is 
gratis, evenals de koffie en thee.
Allereerst willen we u de oude foto’s laten zien 
die we deze zomer van de familie Cazemier
Bloemendaal hebben gekregen. Verder willen 

Bijpraten over vroeger
we een tiental oude foto’s tonen waarover we 
nog vragen hebben. Dat zal een klein uurtje 
 duren, schatten we. Hopelijk zijn dan al onze 
vragen beantwoord. Daarna kan er in groepjes 
van vier à vijf aan tafeltjes verder worden ge
sproken over van alles en nog wat, bijvoorbeeld 
over interessante foto’s die u zelf meegebracht 
heeft. Wij zorgen voor een scanner om ter plek
ke een digitale kopie van uw foto’s te kunnen 
maken.

Bakker Hendrik Bloemendaal uit Garmerwolde 
achter het stuur van zijn eerste auto, een 
Citroën uit 1924, waarmee hij brood rond-
bracht; omstreeks 1931. 
(foto: familie Cazemier)

Ereboog aan de Dorpsweg in Garmerwolde ter gelegenheid van het 40-jarig regeringsjubileum 
van koningin Wilhelmina (1938). Joop Bloemendaal als bakker verkleed op een transportfiets. 
Het huis rechts met de zonneschermen was van de familie Oosterhuis en daarnaast woonde de 
familie Nijboer. (foto: familie Cazemier)

Graag vooraf even melden dat u van plan bent 
te komen. Dit kan via een mailtje naar hvliem@
hotmail.com of via een telefoontje naar één van 
de commissieleden: 
Hillie Ramaker – 050 541 5335; 
Tiny Smit – 06 51 496 070; 
Bart Boosman – 050 850 8118; 
Herman Huiskes – 050 541 6121; 
Henk Vliem – 050 541 6341.
Tot dan!

Henk Vliem
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Op zaterdag 21 december hield de Rijdende 
Popschool Garmerwolde een presentatie van 
vier muziekbands die regelmatig in het Garmer
wolder dorpshuis oefenen. Drie jeugdbands en 
de volwassenenband Deeply Damned lieten 
horen welke nummers zij de afgelopen maan
den hebben gerepeteerd. 
De kinderen dansten enthousiast; de volwasse
nen ook, maar deze luisterden ook naar de 
bands. Tot slot gaven de meiden Buiter nog een 
akoestisch miniconcertje; ook dat was een lust 
voor het oor. Op naar de volgende uitvoering.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Uitvoering Popschool

De zussen Laura en Cynthia Buiter in actie (foto: Sieb-Klaas Iwema)

In oktober 2013 kwamen maar liefst vijftien 
Garmer jongeren van 12 tot 16 jaar naar de 
inspraakavond in Dorpshuis De Leeuw! Daar 
hebben zij laten weten wat hun leuk lijkt om 
te doen. Een nieuwe ronde van de jongeren-
club is het resultaat.

Uit hun input en ideeën is het onderstaande 
 programma samengesteld:

Toelichting bij de activiteiten
• 1 De dansles wordt gegeven door niemand 
minder dan Maddie Madpac (Iwan Esajas), 
www.facebook.com/mrmadpac.
• 2 De Tour of Love Bus is een gezamenlijk pro
ject voor jongeren van de MJD, GGD & Kopland. 
Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn 

Jongerenclub Garmerwolde 2014

1  Wo. 19 feb. 19:00 – 20:00 uur  Hip Hop & Break Dance Dorpshuis De Leeuw

2 Wo. 19 maart 19:00 – 20:00 uur  Tour of Love Bus Dorpshuis De Leeuw

3 Vrij. 18 april 19:00 – 20:30 uur Graffiti Spuiten Dorpshuis De Leeuw

4 Wo. 14 mei 19:00 – 20:00 uur Sumo Worstelen Trapveld Oude Rijksweg

5 Vrij. 20 juni 18:30 – 21:00 uur Karten Kardinge 

(afhankelijk van de groep) weerbaarheid, gren
zen, relaties, seks(ualiteit), liefde, agressie, 
groepsdruk, puberteit, alcohol, drugs, roken, 
lover boys, social media enz. MJDjongeren
werkers Patrick Eijndhoven en Kim Ensing gaan 
in gesprek met de jongens en de meiden. Deze 
activiteit is uitsluitend voor jongeren die op het 
Voortgezet Onderwijs zitten.
• 3 De graffitiworkshopleiders zijn Elroy Grams
bergen (www.facebook.com/elboy.grambo) & 
Martijn Tichelaar (www.facebook.com/martijn. 
tichelaar).
• 4 Voor het Sumo worstelen huren we bij 
Feestverhuur Groningen de grote zware pakken 
en een valmat.
• 5 Karten bij Euro Kartracing in Kardinge. We 
vertrekken gezamenlijk vanaf het Dorpshuis. Er 

is plek voor maximaal 10 jongeren. Jongeren die 
vaak meedoen aan de clubactiviteiten gaan voor 
op jongeren die minder vaak deelnemen.

Kosten en opgeven 
Deelname is gratis! Met dank aan de Gemeente 
Ten Boer die jaarlijks budget beschikbaar stelt 
voor jeugdactiviteiten. Alle jongeren van onge
veer 12 tot 16 jaar uit Garmerwolde zijn van 
harte welkom. Opgeven is verplicht! Dat is erg 
belangrijk in verband met de voorbereidingen.
Geef alsjeblieft zo gauw mogelijk door waar je 
aan mee wilt doen. Dat kan door te bellen, 
 mailen of Facebooken. Zeg of schrijf aan welke 
activiteit(en) je mee wilt doen + naam, adres, 
telefoonnummer en geboortedatum.
Als er onvoldoende aanmeldingen zijn kan een 
activiteit afgelast worden en in enkele gevallen 
geldt vol = vol.
Voor opgeven, vragen, ideeën, hulp, of opmer
kingen: telefoon 06 52 233 378, email: k.en
sing@mjd.nl, facebook: www.facebook.com/
kim.ensing.503, www.mjd.nl.

Groetjes Kim Ensing
MJD Jeugd- & Jongerenwerker Ten Boer

Oproep aan tuiniers
Wie heeft er een moestuin(tje) in Garmerwolde 
of Thesinge? En koopt vaak veel te veel zaad  
dat na een paar jaar oud is en geen kiemkracht 
meer heeft? Of wie wil wel eens tips horen van 
medemoestuinders over ongediertebestrijding 
als slakken...? Of welke groente het ontzettend 
goed doet op deze grond?

We willen geen nieuwe ‘club’ oprichten, geen 
regelmatige bijeenkomsten organiseren, maar 
wel een keer op een zondagmiddag om tafel 
 zitten om te kijken of we samen zaden of poot
goed kunnen inkopen en delen, stekjes en zaai
lingen uitwisselen en wellicht wat inspiratie op
doen.
Wanneer? Zondag 9 februari om 16.00. 
Waar? Dorpsweg 63, Garmerwolde. 

Wist u dat…
•  eind 2013 de honderdste leerling van De Rij

dende Popschool in het zonnetje is gezet? 
•  dit Roelinde Jager (12) uit Noordbroek was 

die als cadeautje een nieuw keyboard ontving 
van sponsor Tonika Music?

Voor wie? Iedereen in Garmerwolde of Thesinge 
met een moestuin of met (vage) plannen in die 
richting.
Wij zorgen voor koffie, thee en mocht het heel 
gezellig worden een fles wijn. Opgeven is niet 
nodig, kom gewoon maar aanwaaien als het je 
wat lijkt.

Jurrien Baretta en Maarten Strik
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Bloembakken opblazen in Thesinge? Wees dan een vent (of meid) en 
zet je naam erbij! (foto: Arend Kol)

Vrolijke handel op de kerstmarkt in De Oude School, Thesinge 
(foto: Jori Noordenbos)

Heerlijk, zo’n kerstbuffet!Kerstnachtdienst

Ook Mare van Veelen en Kim de Bode smulden van het kinderdiner 
(foto: Sieb-Klaas Iwema)

De Kerstnachtdienst was de eerste dienst in de kerk van Garmerwolde na 
de restauratie van de gewelven. De banken stonden nog in de grondverf; 
deze worden – net als de muren – in het voorjaar verder afgewerkt.
De kerk was helemaal vol. Men hoorde – ja, het geluid was zeer goed! – 
een mooie dienst en kon meezingen met het Gemengd Mannenkoor Gar
merwolde met het trio Jos Mocking, Ton Werdekker (ook solo) en Wim 
Benneker. Maar ook de Popschool Garmerwolde was aanwezig en maak
te mooie kerstmuziek en men genoot van het korte kerstconcert door Oleg 
Morozov, de dirigent/pianist van het koor.
Na de dienst kon men onder het genot van glühwein of chocolademelk 
plus banket elkaar fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling wensen.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Het trio Jos Mocking, Ton Werdekker en Wim Benneker 
(foto: Sieb-Klaas Iwema)

Het kerstbuffet in dorpshuis De Leeuw te Garmerwolde op zondag 22 
december was georganiseerd en klaargemaakt door vrijwilligers uit het 
dorp.
De ongeveer zeventig volwassenen zaten in de grote zaal. Men werd om 
18.00 uur ontvangen met een drankje, waarna ieder een tafel uitzocht en 
aanschoof voor het vijfgangenbuffet. Men kon bijvoorbeeld kiezen voor 
een hapje tonijn, Franse aardappelpreisoep en een pasteitje en als hoofd
gerecht varkenshaasmedaillons met heel veel lekkers erbij. En als toetje 
bijvoorbeeld peren in stroop. Maar ook andere combinaties waren moge
lijk. Met een wijntje erbij  en tussendoor genoeglijke kerstmuziek van het 
trio ‘De Kerstster’  was de Franse maaltijd helemaal compleet.
Ieder zat lekker en rustig te eten, want de jeugd (een stuk of dertig) smul
de in de voorzaal van patat met snacks (bitterballen) en ijsjes. Ondertus
sen konden ze naar verschillende kerstfilms kijken. En soms kwamen ze 
even kijken of pa en ma er nog waren en gingen ze aan de bar een 
kleurplaat kleuren. Zo’n kerstbuffet is zeker voor herhaling vatbaar!

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema
Bloembakken op klapke 
vernield

Kerstmarkt in Thesinge
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Op vrijdag 17 januari was het 
weer tijd voor de jaarlijkse Nij-
joars veziede van de Vrouwen van 
Nu in het dorpshuis te Garmer-
wolde. Zoals altijd waren ook de 
partners weer van harte welkom.

Tot onze verrassing hebben we een 
jubilaris in ons midden: Anneke 
Spanninga blijkt maar liefst 50 jaar 
lid! Toen zij in 1964 als jonge blom 
bij de vereniging kwam, duurde het 
niet lang of ze schopte het tot presi
dente (ja, zo heette dat vroeger…). 
In 2001 trad ze wederom toe tot het 
bestuur, dit keer als vicevoorzitter. 
Ook was ze jaren lid van de hand
werkclub, met Pieke van Kampen. 
Kortom, zij was actief lid en heeft 
veel voor de afdeling betekend. Als 
dank overhandigt het bestuur haar 

De viering van oudennieuw kent 
vele tradities, zoals het afsteken 
van (knal)vuurwerk en soms een 
doffe knal van carbid. Maar ook het 
klok luiden hoort erbij. Daarom was 
er dit jaar voor gekozen om speci
aal voor de jeugd (groep 0 t/m 8) 
tussen 17.00 en 18.00 uur te gaan 
klokluiden. Er kwam een mooie 
groep jonge jeugd. Ze konden kie
zen uit een marsje of bounty met 
cola of sinas en hebben vol over
gave de klok geluid. De pretoogjes 
zeiden genoeg! Ook bij de ouders 
was een glimlach te zien. Bedankt 
jeugd, voor het leuke uur!
Om 23.45 uur begonnen de volwas
senen het oude jaar uit en het nieu
we jaar in te luiden.  Nadat men de 
buren het beste had gewenst, ging 
het gezamenlijk naar de door vuur
korven verlichte toren om meer 
mensen al het goede te wensen, 
soms met een kus erbij. En met een 
borrel in de ene hand en de traditio
nele haring met roggebrood in de 
andere, verzamelde men voldoende 

Klokkenluiders in opleiding (foto: Sieb-Klaas Iwema)

energie om de klok te luiden. Menig 
Garmerwoldenaar wist de weg te 
vinden en zo was ook dit uurtje zo 
weer voorbij.
Na het klokluiden kon men zo door
lopen naar Café Jägermeister, waar 
ook menigeen elkaar de hand 
schudde. De eerste borrel werd aan
geboden door Vereniging Dorps
belangen  Garmerwolde. Ook hier 

Nijjoarsveziede Taisn
Naast het weer onvolprezen optreden van Tomasvoar en Pieternel en de 
onvermijdelijke tombola werden de bezoekers in Café Molenzicht ook ge
trakteerd op een optreden van entertainer Wibo Westra uit Stadskanaal. 
Deze zette een verrassend leuke show neer. Hij kreeg het publiek goed 
mee met een geestige sinterklaasact (de Sint beklaagde zich er onder 
andere over dat hij al zijn Pieten kwijt was geraakt door de slavernij 
discussie) en beeldde na een korte pauze een Turk uit die Thesinge wilde 
verrijken met een shoarmatent. 

(foto: Joost van den Berg)

Nijjoarsveziede Vrouwen van Nu
een mooi bloembakje plus een 
grote lijst met foto’s.

FoodBattle
Als bondsvrouw in hart en nieren 
vraagt voorzitter Janna Hazeveld 
natuurlijk ook aandacht voor de 
landelijke actie tegen voedselver
spilling. Eten gooi je niet weg! Dat 
vinden we eigenlijk allemaal. Toch 
verdwijnt er nog veel eten in de af
valbak. In Nederland meer dan 50 
kg per persoon per jaar; dat is zo’n 
155 euro. 
De meeste mensen blijken meer 
weg te gooien dan ze denken. Hoe 
zit dat bij u? En wilt u kijken hoe het 
anders kan? Doe dan mee aan de 
FoodBattle! Leden van Vrouwen 
van Nu, maar ook mensen uit hun 
omgeving, kunnen meedoen. Aan

melden kan van 10 tot 28 februari 
via www.vrouwenvannu.nl.
Wanneer u meedoet, weegt u drie 
weken hoeveel eten u weggooit en 
houdt dit bij in het FoodBattleDag
boek. Tussendoor krijgt u praktische 
tips over het kopen, koken, bewaren 
en weggooien van voedsel.
De Vrouwen van Nu afdeling Gar
mer wolde hoopt dat er veel mensen 
mee zullen doen. Voor eventuele in
formatie kunt u terecht bij Janna 
 Hazeveld, telefoon 050 541 4777.

Mag wel…
Na de koffie met zelfgebakken rol
letjes is de beurt aan het streektaal
trio ‘MagWel’ uit Middelstum. Zij 
brengen mooie, Groningstalige luis
terliedjes over diverse – uit het leven 
gegrepen – onderwerpen. Dochter

lief heeft niet alleen een mooie stem, 
ze speelt ook uitstekend mondorgel! 
En de basgitarist lijkt wel in trance... 
(‘Mag wel’ is een typisch Groningse 
uitdrukking. Denk maar aan vragen 
als: ‘Wilt u het kassabonnetje ook 
mee?’ of ‘Wolst n kop kovvie?’. Wat 
zegt de rechtgeaarde Groninger 
dan? Juist: ‘Mag wel …’). Ze beslui
ten hun optreden heel toepasselijk 
met het Grunnens laid, dat staand 
wordt meegezongen.

Tot slot volgt nog de tombola. De 
rollade gaat naar Abel Menger en de 
Groninger streekmand is voor 
 Ronny Veenhoven. En uiteraard 
gaan we niet naar huis voordat de 
drie Jannen (Jan Feenstra, Jan 
Spanninga en Harm Jan Havenga) 
zijn bedankt voor hun uitstekende 
bediening!

Hillie Ramaker-Tepper

Oudjaar uitluiden

kwam een leuke groep mensen op 
af. En op de muziek van ‘The Magic 
Five discoshow’ met dj Douwe was 
de eerste nacht voorbij voordat je 
het wist, want gezelligheid kent 
geen tijd.

De klokkenluiders Maartje en 
Sieb-Klaas Ton Bouchier proost! 

(foto: Sieb-Klaas Iwema)
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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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In december is in Thesinge door de stich-
ting Het Groninger Landschap een stuk land 
van 1,1 hectare aangekocht. Dit was eigen-
dom van de gebroeders Jansen. Het is een 
perceel dat deel uitmaakte van het klooster-
terrein van het klooster Germania dat in de 
12e eeuw door Benedictijnen werd  gesticht. 
De sloot rond het perceel is de vroegere 
gracht van het klooster en de hoogte-
verschillen verwijzen naar het verleden.

Dit perceel is het laatste onbebouwde deel van 
het kloosterterrein. Naast het feit dat het hier om 
een archeologisch waardevol gebied gaat is het 
voor de stichting ook belangrijk dat er bij de 
 molen open veld blijft zodat de korenmolen 
 Germania verzekerd blijft van voldoende wind.
De molen is in juli 2012 al door Het Groninger 
Landschap overgenomen van de Molenstichting 
Fivelingo. Hierdoor is het behoud van de molen 
gewaarborgd. De gemeente Ten Boer heeft een 
eenmalige bijdrage gedaan voor het toekomstig 
onderhoud van de molen. Door een particuliere 
gift van mevrouw Schuurman kon de stichting 
overgaan tot aankoop van het land. Uit navraag 
bij de stichting Groninger Landschap blijkt dat 
mevrouw Schuurman geen nauwe banden heeft 
met Thesinge maar de omgeving wel kent en dat 
zij te kennen heeft gegeven dit een prima 
 bestemming te vinden.
Het Groninger Landschap zet zich in voor 
 behoud, beheer en ontwikkeling van natuur, 
landschap en cultuurhistorie in de provincie 
 Groningen. Op de site van de stichting staat veel 

Overdracht kloosterterrein

informatie over de verschillende aandachts
velden. Een volle activiteitenagenda en mooie 
wandel en fietsroutes in onze prachtige provin
cie zijn hierop te vinden. 
Geerten Eijkelenboom, voorzitter van Dorps
belangen, vertelt dat er plannen in ontwikkeling 
zijn om de dorpsbewoners mee te laten denken 

V.l.n.r. Rijkwerd Jansen, Jan Jansen, notaris mr. J. Kuin, directeur van Het Groninger Landschap 
M. Glastra en Roelf Jansen. De overdracht vond plaats op de omloop van de molen in aanwezig-
heid van Heina van Zanten namens Dorpsbelangen. Op de achtergrond het betreffende perceel. 
(foto: Omke Oudeman)

over de bestemming en inrichting van het per
ceel. Samen met de Historische Commissie en 
de gemeente Ten Boer is Dorpsbelangen hier
mee bezig. Voorlopig grazen de schapen van 
Pieter Holtman er nog. 

Truus Top

Hoe staat het ermee?

De familie van den Bergh aan de Lageweg 1 in 
Garmerwolde is van plan om naast het rundvee
bedrijf een pluimveebedrijf te starten. De aan
vraag voor de benodigde vergunning dateert 
van oktober 2009. De pluimveestal zal bijna 
veertigduizend leghennen gaan bevatten. Deze 
grote stal (afmetingen 110 bij 23 meter) zal 
naast de boerderij komen te staan, net naast 
Lageweg 3, aan de kant van Thesinge.
De milieuvergunning die de gemeente Ten Boer 
in mei 2012 verstrekt heeft is op 31 december 
2013 door de Raad van State nietig verklaard. 
Reden: de gemeente had aan de preventie van 
stofoverlast te weinig eisen gesteld (lagere 
 eisen dan wettelijk verplicht).
Dat was al de tweede keer dat de gemeente Ten 

Kippenschuur Garmerwolde
Boer de beroepsprocedure over deze milieu
vergunning verloor. In augustus 2010 had de 
gemeente Ten Boer namelijk ook al een milieu
vergunning verstrekt. Hiertegen werd beroep 
aangetekend door een aantal omwonenden. 
Ook dit beroep werd gewonnen, in maart 2011 
werd de Milieuvergunning door de Raad van 
State nietig verklaard. Reden: de gemeente had 
onvoldoende gecontroleerd of de bedrijfssituatie 
zoals deze werd voorgesteld in de vergunning
aanvraag, wel representatief was voor de toe
komstige situatie. Tijdens de beroepsprocedure 
bleek namelijk dat dit niet het geval was en dat 
hierdoor de geluidsberekeningen van de ver
gunningaanvraag incorrect waren.
Hoe het nu verder gaat is afwachten. 

Henk Vliem

 

VIOD kan dit jaar 
niet spelen
In verband met de ziekte van Andries van der 
Meulen  hij heeft een hernia  gaan de toneel
uitvoeringen van VIOD op 1, 8 en 15 februari in 
café Molenzicht te Thesinge niet door.
Tot onze spijt is het niet gelukt een vervanger 
voor hem te vinden.
Voor de spelers is het ook een grote teleurstel
ling. Een half jaar lang is er gerepeteerd en dan 
gaat het op ’t laatst niet door. Maar het is niet 
anders dus.
Uiteraard hoeven onze donateurs het volgend 
seizoen geen donateursgeld te betalen.

Roelie Dijkema
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Bedankje
Op 3 oktober jl. werd ik ‘s morgens om half 
 zeven opgenomen in het ziekenhuis. Na een 
reanimatie van 2530 minuten kwam ik weer tot 
leven. De vele kaarten die ik heb mogen ontvan
gen hebben mij goed gedaan. Ook na de ver
plichte therapie in Winschoten. Al met al ben ik 
drie maanden uit de roulatie geweest.
Lieve mensen, mijn dank is groot, uw steun was 
belangrijk voor mijn herstel.

Annette Oosterbeek

De bekende Noord-Nederlandse folkmuzi-
kanten Henk Scholte, Linde Nijland en Bert 
Ridderbos geven op zondag 16 februari om 
15.00 uur een concert onder de titel Winter-
liederen. Het trio treedt op in de middel-
eeuwse dorpskerk van Garmerwolde die 
zich uitstekend leent voor een middag met 
liedjes uit lang vervlogen tijden, maar ook 
voor het splinternieuwe werk dat ten gehore 
wordt gebracht.

Sfeervolle muziek in gerestaureerde kerk 
De drie artiesten nemen de toeschouwer mee 
op een avontuurlijke reis door een winters lied
jeslandschap. Hierbij putten ze uit Nederlands 
en Gronings repertoire, maar ook uit de rijke 
traditie van volksliedjes van ver buiten de gren

Winterliederen in Garmerwolde
zen, en uit het betere singersongwriter werk. 
In de kerk van Garmerwolde wordt al vanaf 1 
april hard gewerkt. De eeuwenoude gewelfschil
deringen zijn inmiddels gerestaureerd. Daar
naast krijgt de kerk een complete opknapbeurt. 
De officiële heropening is in mei, maar op 16 
februari gaan de deuren even open en kunt u in 
een schitterende kerk genieten van sfeervolle 
winterliederen. 

Bekende folkmuzikanten
Zangeres Linde Nijland geniet internationale 
bekend heid dankzij haar betoverende zang, 
gitaar spel en liedjes. Linde maakte in totaal 
 negen cd’s , waaronder een eerbetoon aan de 
Engelse zangeres Sandy Denny. Hiermee trok ze 
zelfs de aandacht van de legendarische  producer 

Joe Boyd (van onder anderen Kate & Anna Mc
Gariggle, Pink Floyd en Fairport Convention).
Bert Ridderbos is multiinstrumentalist en weet 
met zijn prachtige arrangementen op gitaar, 
 cittern en accordeon als geen ander een unieke 
sfeer neer te zetten. Hij is afgestudeerd aan het 
conservatorium en zijn muziek wordt onder 
meer gebruikt in documentaires op de Duitse en 
Nederlandse televisie. In 2008 traden Bert en 
Linde op in het Himalaya Koninkrijk Bhutan ter 
ere van de kroning van de nieuwe koning. Hier
van verscheen een dvd/cd.
Zanger en radioman Henk Scholte is met zijn 
warme, karakteristieke stem bekend en geliefd 
als zanger en entertainer van de Groninger 
groep Törf en van zijn populaire dagelijkse 
 programma op Radio Noord ‘Twij Deuntjes veur 
Ain Cent’. Naast zijn artistieke werk is hij consu
lent bij het Huis van de Groninger Cultuur. 
 Bovendien is hij dichter, van zijn hand verscheen 
onder meer de bundel ‘Vervrömd’.

Reserveren kan via kerkvangarmerwolde@
gmail.com of 050  542 0729. 
De entree  bedraagt € 12. per persoon, inclusief 
een kop koffie of thee. 
Voor meer informatie: www.winterliederen.nl.

Anne Benneker

(foto: Jos Rietveld)
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Woensdag 15 januari, het Trefpunt in  Thesinge 
is vol. Iedereen is in afwachting van het 
toneel stuk van de wintertournee van  Theater 
te Water. Zes toneelspelers en natuurlijk Just 
Vink, verantwoordelijk voor tekst en regie, 
spelen samen zeventien personages.

De voorstelling is gebaseerd op ‘The Old Law’, 
een tragikomedie van Thomas Middleton uit 
1618. Dit stuk gaat over een wet van ene hertog 
Evander waarin bepaald wordt dat voor mannen 
met 80 en voor vrouwen met 60 jaar de koek op 
is; de hertog zelf helpt de natuur een handje 
door de jarige in zee te gooien.
Het stuk kan echter net zo makkelijk in onze tijd 
spelen want vergrijzing is momenteel zeker zo 
actueel als destijds. Het absurde verhaal, ge
bracht op de bekende Theater te Water manier 

Theater te Water speelt ‘Een frisse wind’

met mooie kleren, liedjes met prachtige teksten 
en ludieke oplossingen voor tekort aan man
kracht in de vorm van grote poppen móet ieder
een wel aanspreken.
Vermakelijk zijn de verschillende manieren 
waarop met de wet van de hertog omgegaan 
wordt. Het haalt de beste maar ook de slechtste 
eigenschappen in mensen boven. Zo zien we 
een jong stel dat hun vader verbergt, een zoon 
die zijn oude pa fluitend uitzwaait in afwachting 
van de erfenis en een jonge vrouw die haar 
oude, rijke echtgenoot wel heel graag inruilt voor 
een jonger exemplaar. En dan is daar ook nog 
de clown die besluit dat hij de organisatie van de 
begrafenis van zijn Agatha direct kan gebruiken 
voor een huwelijk met zijn liefje. Kortom verwik
kelingen, misverstanden en tenslotte een happy 
end. 

Het duurt even voordat er een beetje vaart in het 
stuk komt, maar door de snelle wisseling in per
sonages en gebeurtenissen blijft het stuk wel 
boeien. Naast de spelers  met name de clown 
Gnotho vind ik geweldig spelen  zijn decor, aan
kleding en de maffe poppen bovendien erg leuk 
om naar te kijken! Het slot is een verrassing, je 
wordt echt helemaal op het verkeerde been 
  gezet. Ben je nieuwsgierig geworden, dan kun 
je nog tot begin maart gaan kijken. 
Zie www.theatertewater.nl.

Marry Braker

Theater te Water speelt dit stuk woensdag 19 
februari om 20.00 uur in Dorpshuis De Leeuw in 
Garmerwolde. 
Entree € 12,50. Reserveren kan via 
info@dorpshuisdeleeuw.nl of 06 13 73 83 59.

Een hilarische drukte van acteurs en poppen (foto: Joost van den Berg)

De stichting Felicitas had het gewaagd om het 
Haydn Jeugd Strijk Orkest (HJSO) o.l.v. Jan
Ype Nota naar de Kloosterkerk in Thesinge te 
halen. Velen  en ditmaal ook veel Taisners  wa
ren gekomen. Een prachtig programma met 
Mozart (Eine kleine Nachtmusik), de moderne 
componist LarsErik Larsson (19081986) en 
tenslotte Antonin Dvorák. De dirigent vertelde 
met humor en dirigeerde met verve.
De orkestleden waren van jonge leeftijd, 12 tot 
19 jaar en veel leden nemen deel aan de Jong 
Talentklas van het Prins Claus Conservatorium 
te Groningen. De solist, de cellist Theodoor 

Haydn Jeugd Strijk Orkest
Heyning (14 jaar), speelde prachtig en werd be
loond met een daverend applaus. In de pauze 
was er koffie en thee (bij de prijs inbegrepen). En 
voor de jeugdige bezoekers onder ons was er 
een gratis cd van het orkest. Uiteraard was de 
cd te koop voor de overige bezoekers.
Pluc Plaatsman nodigde ons uit voor de nazit 
(een vinding van wijlen Rudy Bremer) in de 
Oude School. En daar bleef het nog lang gezel
lig. Met leuke ideeën en fijne gesprekken. Het 
hoeft niet altijd borrelpraat te zijn. We hadden 
een folder meegenomen van het HJSO en daar
in werd vermeld, dat je donateur kunt worden! 

Dat zouden we kunnen doen, maar misschien is 
het ook een idee om donateur te worden van de 
Stichting Felicitas. De stichting die genoemd is 
naar één van de schutpatronessen van het bis
dom Münster.

Jakob van der Woude
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Op 27 december jl. werd in Thesinge voor de 
tweeëntwintigste keer gestreden om de Andries 
Westra Bokaal. Er deden twintig deelnemers 
mee aan dit jaarlijks terugkerend poolbiljarttoer
nooi. 
Na vijf uur spanning in café Molenzicht werd uit
eindelijk de finale gespeeld tussen Wim van der 
Veen en Jan Veenkamp. Wim van der Veen 
bleek net iets sterker en won voor de vijfde maal 
de Andries Westra bokaal. Dora Westra won in 
een eerdere strijd tegen Henk Tammens de 
derde plaats.

Henk Tammens

IJsbaan Presto
Op de ledenvergadering van de ijsvereniging 
Presto op donderdag 19 december in dorpshuis 
De Leeuw te Garmerwolde werd o.a. gesproken 
over het ijsbaantje aan de Oude Rijksweg. De 
baan van ± 65 bij 15 meter is inmiddels gereed 
en ook de slang voor wateraanvoer uit het 
 Damsterdiep ligt klaar om de ijsvloer van ca. 5 
cm te maken.

De gezinscontributie is € 7,50 gebleven; leden 
krijgen vrij entree op de baan (en bij andere 
 activiteiten eventueel korting). Mocht er genoeg 
vorst komen en de baan open gaan, dan wordt 
de entree voor nietleden € 1,00 in de introduc
tieperiode tot en met maart 2014. Hoeveel daar
na wordt nog bekeken. 
Voor informatie: 
presto.garmerwolde@gmail.com, 
tel. 050 541 6587.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Andries Westra 
Bokaal 2013

V.l.n.r.: Dora Westra 3de plaats, Jan Veenkamp 
2de plaats en Wim van der Veen 1e plaats 

(foto: Henk Tammens)

Johan Tammeling showt het bord; nu nog vorst... (foto: Sieb-Klaas Iwema)

Stoomfluitjes
Gezocht:
Goed tehuis gezocht voor Abe, onze lieve bijna 
drie jaar oude Friese stabij. Hij is erg speels, 
enthousiast en kindvriendelijk. Abe is een ge
castreerde reu, is gechipt (met paspoort) en 
heeft een stamboom. 
Meer info per email: swg_ogame@hotmail.com 
of telefoon: 06 83 040 081 / 050 302 1248. 
Familie van Zwol, Thesinge.

Te koop:
Diverse nestkastjes en voedertafeltjes in ver
schillende modellen. 
R.J. Ganzeveld, W.F. Hildebrandstraat 45, 
Garmerwolde. 

Gezocht:
Werk in de huishouding / schoonmaak in Gar
merwolde, Thesinge en omgeving. 
Ik heb ervaring. Marluce Lopes, 0633266519.

Aangeboden:
Ik heb nog uren in de week over die ik graag zou 
willen vullen met het helpen in de huishouding, 
de tuin, als oppas, boodschappen doen, chauf
feur etc. 
Heeft u hulp nodig, dan kunt u me bellen op 06 
25 585 123 of een mailtje sturen naar jannette.
ganzeveld@gmail.com. Ik neem dan z.s.m. 
 contact met u op. Jannette Ganzeveld.

Te koop gevraagd:
Voor dorpshuis De Leeuw: een goedwerkende 
kleine aardgaskachel.
info@dorpshuisdeleeuw.nl / 06 13 738 359.

Gevraagd:
Oude loop en sloopfietsen, slechte staat geen 
bezwaar. Ik haal ze gratis bij u op. 
Johan Jansen, 0617282537.

Gratis afhalen:
Diverse jaargangen tijdschrift ‘Runners’ en ‘Op 
pad’. Desiree Luiken, 050 302 3353.
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Fotografenwissel

Andries Hof (foto: Andries Hof)

Cees Leurs gestopt als fotograaf
Per 1 december 2013 is Cees 
Leurs tot onze spijt gestopt als 
vaste fotograaf van de G&T. De 
piano leraar/dirigent gaat zich de 
komende tijd meer toeleggen op 
concerten, hetgeen helaas als ge
volg had dat hij een keuze moest 
maken. Wij bedanken Cees voor 
zijn mooie foto’s en verdere inzet in 
de afgelopen anderhalf jaar.
Maar niet heel erg getreurd want 
Cees droeg zelf zijn opvolger voor.

Andries Hof is de nieuwe fotograaf
Per 1 december 2013 is Andries 
Hof de nieuwe vaste G&T fotograaf 
voor. Via een kort interview maken 
we iets nader kennis met de  nieuwe 
aanwinst.
Andries woont met zijn vrouw 
 Magda en kinderen Nynke en  Lucas 
aan het Damsterdiep in Garmer
wolde. Als zelfstandig ondernemer 
maakt hij  illus traties en animaties 
voor communicatieve en educa
tieve doeleinden. Tijdens zijn oplei
ding ontwikkelde hij een liefde voor 
de persfotografie, of in zijn eigen 
woorden: ‘met behulp van één 
beeld het verhaal vertellen van wat 
mensen aan het doen zijn’.
Nu gaat hij dan deze vroeg verwor
ven liefde verwezenlijken bij de 
G&T Express. De oplettende lezer 

heeft overigens ook al een flink 
aantal foto’s van Andries’ hand in 
eerdere G&T’s kunnen bewonde
ren. Deze plaatjes schiet hij met 
een toestel dat hij een aantal jaren 
geleden speciaal voor zijn werk 
heeft aangeschaft, met veel hand
matige instellingsmogelijk heden en 
‘zo min mogelijk onnodige tiere
lantijntjes’ maar wel een ‘belache
lijk’ hoge maximale resolutie.
We heten hem welkom en wensen 
hem veel mooie plaatjes voor, en 
 plezier bij de G&T  Express.

De redactie

Graag wil de redactie van de Garmer & Thesinger Express onze lezers 
attenderen op het feit dat we in de redactie twee jubilarissen hebben, 
Metha Nijkamp en Lucie Kol. Beiden zorgen er al vijfentwintig jaar voor dat 
u elke maand weer zo’n prachtige krant in uw brievenbus vindt. 
Zij voeren namelijk de allerlaatste controles uit wat betreft de vormgeving 
van de krant: staan er teveel of te weinig foto’s bij artikeltje X en is 

In het zonnetje

Met dank aan Lucie Kol en Metha Nijkamp, onze twee trouwe vrouwen 
van de lay-out - al 25 jaar! (foto: Mareen Becking)

 advertentie Y niet vergeten of leest verhaal Z wel lekker? Pas na hun fiat 
gaat de Garmer & Thesinger naar de drukker.
En ter informatie van onze postabonnees: Lucie is degene die elke maand 
weer uw krant op de post doet.
Metha en Lucie, dank voor jullie fantastische inzet!

De (overige) redactieleden

Bron: 25 jaar Garmer & Thesinger Express (foto: Henk Remerie)
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Rectificaties
De aandachtige lezer van ’t Mout eerst minder 
worden in ons decem ber nummer zal zich mis
schien afgevraagd hebben hoe er geheimen te
voorschijn konden komen vanachter een bete
gelde wand. 
Er stond in de aangeleverde kopij ‘betengelde’ 
wand, maar dit veranderde de automatische 
spellingscontrole van de eindredactie iets te gre
tig in ‘betegelde’.

Verzoamelstee wordt Noaberstee
Op oudejaarsdag is er in Thesin-
ge officieel een einde gekomen 
aan het driejarig pilotproject 
‘Verzoamelstee’. Het officiële 
einde betekent voor Thesinge 
ook een definitief einde. Om ver-
schillende redenen zullen de 
Thesingers vanaf 1 januari 2014 
op geen enkele manier meer 
medewerking verlenen aan het 
project. Ook niet met vragenlijs-
ten of andere zaken die verband 
houden met het promotieonder-
zoek van PhD studente  Eveline 
Hage.

Dat het concept Verzoamelstee in 
een behoefte voorziet, is de afgelo
pen jaren wel duidelijk  geworden. 
Om alles wat we de laatste jaren 
hebben opgebouwd niet als een 
kaartenhuis in elkaar te laten val
len, hebben we besloten om ook na 
31 december door te gaan met de 
activiteiten. Dit is mede mogelijk 
door de zeer coulante houding van 
het bestuur van dorpshuis  Trefpunt, 
waarvoor we hen zeer erkentelijk 
zijn.

Nieuw begin
1 januari 2014, een nieuw jaar, een 
nieuwe start, een nieuwe naam: 
Noaberstee.
Zoals gezegd, een vertrouwd stee 
en een mooie aansluiting op onze 
digitale rubriek Noaberschap op 
www.thesinge.com. Op deze ver
trouwde plek blijft Janna Hofstede 
contact persoon en coördinator.
De komende jaren wordt er veel 
van ons,  burgers, verwacht. De 
klassieke verzorgingsstaat veran
dert in een participatiesamen
leving. Dit woord is zelfs uitgeroe
pen tot het woord van 2013. Als je 
uitleg zoekt op Wikipedia, lees je 
dat er nog geen vastomlijnde defi
nitie voor is: ‘Het is een samen
leving waarin iedereen die dat kan 
verantwoordelijkheid neemt voor 
zijn of haar  eigen leven en omge
ving, waarbij de (landelijke) over
heid de komende tijd geen of 
slechts een faciliterende rol speelt.’
Betekent dit: zoek het maar uit? 
Een samen leving waarin je voor 
een fatsoenlijke oude dag afhanke
lijk bent van centen of familie, die 
dan ‘participanten’ moeten gaan 

heten? Een participatiesamen
leving klinkt mooi, maar wat als je 
krachten afnemen of je gezondheid 
te wensen overlaat? Of als je door 
ouderdom niet meer in staat bent 
om zelf de dingen te kunnen blijven 
doen? Wie zorgt er dan voor jou?
Het is inmiddels wel duidelijk dat 
familie, vrienden en noabers steeds 
belangrijker worden.
Met Noaberstee en Noaberschap 
proberen we in Thesinge heel voor
zichtig, stap voor stap,  invulling te 
geven aan een participatiesamen
leving waarin iedereen zich prettig 
voelt. De afgelopen jaren hebben 
we ervaren dat prettig leven niet 
altijd in grootse dingen zit en hulp 
vaak dichterbij is dan we denken. 
Een inloopochtend, themabijeen
komst, luisterend oor, uitstapje, 
etentje, hulp bij computervragen of 
een stimulerend duwtje in de rug is 
vaak al vol doende.
Dit maakt voor velen al het verschil. 
Het verschil tussen schroom en 
toch gewoon dat telefoontje  plegen. 
Tussen je trots en toch die dienst 
aannemen, tussen verveeld thuis 
blijven of er op af stappen. Het ver

Wist-u-dat…
•  van 3 tot en met 8 februari 2014 in de ge

meente Ten Boer 25 collectanten de straat op 
gaan?

•  deze langs komen voor de twaalfde landelijke 
collecte van Amnesty International?

•  vorig jaar in onze gemeente € 1060 werd op
gehaald en landelijk 25.000 vrijwilligers aan 
de deuren €1.73 miljoen ophaalden voor het 
mensenrechtenwerk van Amnesty?

In het artikel Indrukwekkende verhalen van 
vroeger ging het ook mis. Eerst wordt Hendrik 
Holtman genoemd. Dit moet Hindrik zijn. En dan 
zijn er twee namen verwisseld. In werkelijkheid 
is Klaas Robbe  direct omgekomen bij het motor
ongeval op de afsluitdijk en was het Klaas Kui
zenga die nog vier maanden in coma lag voordat 
ook hij overleed. 

De redactie

schil tussen zelf blijven aanromme
len of gebruik maken van die uitge
stoken helpende hand. Kiezen voor 
geen boodschappen of toch maar 
even bellen met iemand met  
’n auto.

We hopen met Noaberstee en 
Noaber schap het verschil te kun
nen blijven maken voor de ouderen 
van nu, maar ook voor u en voor 
jou. Zullen we in Thesinge samen 
zorgen voor een mooie participatie
samenleving?
Reacties, tips en ideeën kunt u 
mailen naar  
jannahofstede@home.nl. 
Langskomen of bellen mag natuur
lijk ook, 050 302 2475.
Voor informatie, activiteiten of aan
geboden en gevraagde diensten, 
kunt u een kijkje nemen op 
www.thesinge.com/noaberstee/ of 
onder het kopje Noaberschap. 
Uiteraard bent u wekelijks op de 
woensdagmorgen tussen 9.00 en 
11.30 uur altijd van harte welkom 
bie Noaberstee in dörpshoes 
 Trefpunt.

Janna Hofstede

Toch nog onverwachts 
sneeuw in Thesinge 
(foto: Joost van den 
Berg)
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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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Stadsweg / FietsroutePlus
Wij wonen in Garmerwolde en nemen verbijsterd kennis van het 
verzet tegen de verbetering van de Stadsweg. De provincie heeft 
een prachtig plan gemaakt dat belangrijke nadelen opheft. 
De huidige breedte is idioot en levensgevaarlijk zeker met de 
huidige brede sturen. Naast elkaar fietsen kan al helemaal niet. 
’s Avonds is het een griezelweg die gemeden wordt. 
Als de Provincie een enquête zou houden blijken er vast meer 
voorstanders te zijn van dit prachtige plan. Wij zijn natuurliefhebber 
en vinden de natuurbezwaren gigantisch overdreven. De natuur 
mag ook wel een beetje bereikbaar worden! 
Ga a.u.b. door met dit plan. Wij kijken reikhalzend uit naar de 
voltooiing. 
En, nu we het er toch over hebben, wij missen in de hele discussie 
de ruimte voor wandelaars op de Stadsweg. Die worden helemaal 
verdrongen door fietsers. Nu al en straks nog meer vrezen wij. We 
willen pleiten voor het handhaven van een apart wandelpad en 
daarnaast een iets breder fietspad waar gemotoriseerd verkeer 
geweerd wordt. Vanwege het enge passeren op de Stadsweg 
mijden wij die route vaker dan ons lief is.
Tenslotte nog dit: we zijn voor het behoud van de natuurlijke rust 
en ruimte, maar willen het wel zonder angst kunnen ‘beleven’.

Luuk en Els Knol

gentexpress@hotmail.comi n g e z o n d e n  b r i e f

Jannes Ramaker feliciteert Detta van der Molen, de kaartkampioen 2013. 
(foto: Ton Bouchier)

Dit jaar wordt in Garmerwolde op zaterdag 8 maart voor de tweede 
keer Fietsend Eten georganiseerd. We hebben de kunst afgekeken 
uit Thesinge, waar al jaren het Lopend Eten gehouden wordt. Omdat 
Garmerwolde iets minder compact is dan Thesinge, leggen wij de 
afstand tussen de verschillende gerechten fietsend af.

Hoe werkt het?
We beginnen om 17.30 uur in het Dorpshuis. Daar krijgt iedereen een 
route uitgedeeld met een tijdschema, hoe laat je waar verwacht wordt. Er 
zijn vier gangen en voor elke gang ga je naar een ander adres. Zelf word 
je ook gevraagd om één van deze vier gangen te verzorgen. Als je dat een 
beetje voorbereidt kun je zelf ook prima meefietsen en eten. 
Nieuw dit jaar (op verzoek): stellen kunnen naar wens wel of niet bij elkaar 
blijven tijdens de rondreis. Voor de gang waar zij gastheer en/of –vrouw 
zijn worden ze wel samen ingepland. Overigens kunnen natuurlijk ook 
alleengaanden meedoen! Verder zal het tafelgezelschap steeds wisse
len. Een mooie gelegenheid dus om eens wat andere mensen te leren 
kennen. 
Na de vierde gang komen we om 22.00 uur weer bij elkaar in het Dorps
huis om na te praten, een kop koffie te drinken of een lekkere borrel te 
nemen.

Nog vragen?
Wat kost het? Het is € 15,00 per persoon, je krijgt hier weer een deel van 
terug voor de gerechten die je klaarmaakt. Het budget is € 7,50 per per
soon voor een hoofdgerecht en € 2,50 voor een voorgerecht of dessert.

Voor hoeveel mensen moet ik koken? Reken op ongeveer 8 mensen, in
clusief de kok(s). Dat kunnen er ook 7 worden of 9 maar dat hoor je een 
week van te voren. Ook hoor je dan welk gerecht je mag maken.

Is het ook geschikt voor kinderen? Nee, het is niet geschikt voor kinderen.

Hoe kan ik me opgeven? Dat kan per email naar jurrien.baretta@zonnet.
nl onder vermelding van:
 Naam of namen van de deelnemers.
  In het geval van stellen: graag aangeven of je wel of niet gedurende alle 

gangen bij elkaar wilt blijven, of alleen bij je eigen gerecht.
  Adres waar het eten geserveerd wordt (niet vergeten!) en je mobiele 
telefoonnummer.

  Aangeven welk gerecht je wilt verzorgen  graag minimaal twee keuzes 
maken: Koud voorgerecht / Warm voorgerecht / Hoofd gerecht / Dessert.

Aanmelden kan tot 15 februari. Voor vragen kun je terecht bij Leni Arends 
(050 541 1585) of  Jurrien Baretta (050 850 8118). Tenslotte: het is natuur
lijk leuk als er iets lekkers op tafel komt maar het hoeft echt geen culinair 
wonder te zijn. 
Vorig jaar was het een groot succes, we hebben lekker gegeten, er zijn 
nieuwe contacten gelegd, vervolgeetafspraken gemaakt en er is een 
hoop gelachen. Na de ‘nazit’ in het Dorpshuis zijn er nog wat feestgangers 
bij Jägermeister beland waar ze tot in de kleine uurtjes hebben gedanst. 
Een aanrader dus!

Jurrien Baretta

Fietsend eten
Wegens succes geprolongeerd

‘De Soos’
Na een sportieve strijd luidt de 
einduitslag over het jaar 2013 als 
volgt:
1. Detta van der Molen 47512
2. Jannes Ramaker 47365
3. Riëtte van der Molen 45354
4. Jan van der Molen 45169
5. Bert Buringa 43781
6. Wilma Tammeling  40853
7. Henk Vliem 37130
8. Ria Visser 36714
9. Gretha Liemburg  35646
10. Kees Wierenga 35049
11. Ton Bouchier 30498
12. Gerard Klunder 20982
13. Margreet Klunder 15571

Detta van der Molen, de kaartkam
pioen 2013, ontving een mooie be
ker. Bovendien namen alle deelne
mers een leuke vleesprijs mee naar 
huis.

De klaverjasavond in januari heeft 
de volgende uitslag opgeleverd:
1. Ton Bouchier  5169
2. Kees Wierenga 5103
3. Jannes Ramaker 4929
4. Wilma Tammeling 4866
De volgende keer is op dinsdag 11 
februari, aanvang 20.00 uur. 
Er kunnen nog meer bij.

Jannes Ramaker
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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
Andries Hof  06 44 066 124
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 18 februari vóór 18.00 uur 
via: gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Zondag 2 Februari
09.30 uur stud. J.H. Bonhof
14.30 uur stud. J.H. Bonhof
Zondag 9 Februari
09.30 uur ds. J. Huisman 
17.00 uur ds. H. de Graaf 
Zondag 16 Februari
09.30 uur ds. H.J.Th. Velema 
14.30 uur ds. H.J.Th. Velema

Zondag 23 Februari
09.30 uur ds. P. Roos 
14.30 uur ds. P. Roos
Zondag 2 Maart
09.30 uur ds. J. Huisman 
17.00 uur ds. A.K. Wallet VB

zondag 2 februari
11.00 uur in Thesinge 
ds. Diemer uit Bedum
zondag 9 februari
10.00 uur in Thesinge
dhr. Dijkstra uit Gasselter
nijveenschemond
zondag 16 februari
10.00 uur in Garmerwolde
ds. mw. Euwema uit Groningen

zondag 23 februari
9.30 uur in Stedum
mw. Sanne Werkman uit 
 Groningen
gezamenlijke dienst
zondag 2 maart
11.00 uur in Thesinge
ds. Poede uit Ten Post
vooraf koffiedrinken

Garmerwolde heeft er sinds een tijdje een paar nieuwe 
straten bij (foto: Andries Hof)

Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 09.00  11.30 
uur: Inloopochtend Noaberstee.
Elke vrijdag
Thesinge; 17.00  22.00 uur: Café 
De Oude School open.
Maandag 3 februari
•  Garmerwolde; van 8.30  9.30 

uur: chemokar op de parkeer
plaats t.o. De Koningsheert. 

•  Thesinge; van 9.45  10.45 uur: 
chemokar op het Hendrik 
Ridderplein.

Vrijdag 7 februari
Garmerwolde, Dorpshuis De Leeuw;
vanaf 17.00 uur: Dorpsborrel. 
Gefrituurde happen verkrijgbaar.
Woensdag 12 februari
Garmerwolde, Dorpshuis De 
Leeuw; 19.45 uur: Jaarvergadering 
Vrouwen van Nu. Met aansluitend 
een dialezing door dhr. P. Jannema 
over een safari in Kenia.
Zondag 16 februari
•  Garmerwolde, Dorpskerk; 15.00 

uur: Winterliederen, concert 
Noord folk. Zie artikel in deze 
krant.

•  Thesinge, Kloosterkerk; 15.00 
uur: concert Con Anima, oude 
Spaanse muziek. Entree: € 8,00. 
Zie www.thesinge.com/cultuur/
muziek/.

Woensdag 19 februari
Garmerwolde, Dorpshuis De Leeuw;
20.00 uur: Theater te Water met 
‘Een frisse wind’. 
Zie artikel in deze krant.
Donderdag 20 februari
Thesinge, voormalig  bankgebouwtje; 
19:00 uur: De Oude Heerlijkheid 
serveert een Bourgondisch Frans 
diner. € 25,00 p.p. inclusief drankjes. 
Maximaal 20 personen, reserveren 
per email – zie hoofdartikel.

Zaterdag 22 februari
Thesinge; vanaf 9 uur: ophalen 
oud papier.
Donderdag 27 februari
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 
uur: Koffiemorgen. Hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd.
Vrijdag 7 maart
Thesinge, Café Molenzicht; 20.00 
uur: Algemene ledenvergadering 
Dorpsbelangen Thesinge.


