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De oudste inwoner van Thesinge
Aan de G.N. Schutterlaan 12 in Thesinge 
woont de heer Jan Jansen. Hij is de oudste 
inwoner van het dorp en is er geboren en 
 getogen. In zijn jeugd woonde hij op de plek 
waar nu de Bakkerstraat is.

Zijn ouders, Cornelis en Hillechien, moesten op 
23 mei 1926 voor de geboorte van hun oudste 
zoon naar het ziekenhuis in Groningen. Het 
 gezin werd na Jan nog verrijkt met twee zonen 
en twee dochters. De beide broers, Roelf en 
Rijkwerd Jansen wonen op de boerderij ‘Steer-
wolde’ aan de Lageweg. Zus Ina heeft met haar 
man Ab Plijter jarenlang in de Kerkstraat op 
nummer 8 gewoond, het huis naast de basis-
school. Dit huis werd gebouwd door oma  Jansen 
nadat haar man opa Jan Jansen, die in  Thesinge 
molenaar was, al op jonge leeftijd overleed. Ook 
Jan en zijn vrouw Menna hebben een aantal 
jaren in dit huis gewoond. Hun oudste drie kin-
deren werden er geboren. Toen zijn ze verhuisd 
naar de Schutterlaan en daar werd nog een kind 
geboren. Helaas woont Jan Jansen alweer twee 
jaar alleen in het grote huis. Zijn vrouw Menna 
moest opgenomen worden in het verpleeghuis 
in Ten Boer vanwege de ziekte van Alzheimer 
waardoor zij veel extra zorg nodig heeft.
 
Computer
In de werkkamer, alias ‘het hok’, laat de heer 
Jansen op de computer foto’s zien van de hele 
familie. De vier kinderen van Jan en Menna 
 hebben voor twaalf kleinkinderen gezorgd en 
inmiddels zijn er vijf achterkleinkinderen. Ook de 
broers en zussen van het echtpaar staan op 
verschillende foto’s. Zus Ina woont met haar 
man Ab nu in Ten Boer en zus Annie woont  
in ‘Nieuw Woelwijk’, een zorgcentrum voor 
 verstandelijk gehandicapten in Hoogezand- 
Sappemeer waar zij het grootste deel van haar 
leven heeft doorgebracht. De heer Jansen heeft 
veel plezier van de mogelijkheden van de com-
puter. Foto’s en allerlei documenten slaat hij op 
en hij maakt gebruik van e-mail en skypen. ‘Als 
je alleen bent is het een mooi vermaak om 
 achter de computer te kruipen. Ik haal heel veel 
informatie over allerlei onderwerpen van inter-
net. Facebook is gemakkelijk om wat informatie 
uit te wisselen en ook om bijvoorbeeld reisver-
slagen van mijn kleinkinderen te lezen. Menna 

Thesinger oudste: Jan Jansen – 87 jaar (foto: Mareen Becking)

en ik hebben ook veel gereisd. We zijn met 
groepsreizen naar Israël, drie keer naar  Canada, 
naar Zuid-Spanje met zijn prachtige steden en 
ook naar Barcelona geweest. Menna had een 
hekel aan vliegen maar vond de reizen zo fijn 
dat ze zich er overheen zette. Met de bus zijn we 
ook naar voormalig Oost-Duitsland geweest en 
naar Oostenrijk, Hongarije en naar het voor-
malig Tsjecho-Slowakije. Aan deze reizen 
 hebben we samen veel plezier beleefd’. 

Archief 
Heel veel krantenknipsels en documenten heb-
ben een plek in een groot bureau en in een 
archief kast in zijn werkkamer. ‘Ik heb van alles 
bewaard over allerlei onderwerpen en kan altijd 
nog informatie terugvinden in mijn archief’, ver-
klaart Jan. Ook oude foto’s komen tevoorschijn. 
Een schoolfoto van de drie gebroeders Jansen 
en bijzondere plaatjes uit verschillende periodes 
in zijn jeugdjaren.
Na de MULO ging Jan Jansen naar de Rijks 
Landbouwschool en daarna in 1946 naar de 
Bosbouw- en Cultuurtechnische school in Arn-

hem. Hij volgde hier een opleiding in de cultuur-
techniek en de houtteelt. Hij liep praktijkstages 
bij boswachterijen van het Staatsbosbeheer in 
Drenthe en Limburg. Zijn ouders brachten hem 
met de auto naar dit laatste adres omdat je daar 
met het openbaar vervoer toen niet kon komen. 
Twee jaar later volgde de militaire dienstplicht. 
Op de infanterieschool in Harderwijk werd hij 
klaargestoomd tot sergeant-instructeur voor de 
jongens die naar Indonesië moesten. De drie 
gebroeders Jansen zijn allen in dienst geweest 
en Roelf is toen uitgezonden naar Indonesië. 
 
De firma Jansen
Vader Cornelis was fouragehandelaar, koop-
man in veevoer en hij had een handel in rond-
hout. Dit werd gebruikt om er allerlei gewassen 
op te drogen zoals vlas, erwten, stekbieten en 
gras. De vrachtwagen die hij aanschafte was de 
eerste in het dorp. Omdat vader in 1963 over-
leed verhuisde moeder met Rijkwerd en Roelf 
naar de Lageweg. Toen werd de boerderij 
‘Steerwolde’ aangekocht door de gebroeders 
Jansen. Hier werkten zij samen in de firma 
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 Cornelis Jansen die een stieren- en varkens-
mesterij en de mengerij van veevoeders voor 
eigen gebruik omvatte.
‘Ik herinner me de aankoop van graan uit Zee-
land na de watersnoodramp in 1953. De var-
kens bleken het gedroogde zure graan graag te 
lusten en toen zijn we zelf het voer gaan men-
gen’, vertelt Jan.
De firma is nu exact vijftig jaar oud. De drie 
broers hebben zo hun eigen sterke punten. 
Roelf is de uitvoerder, Rijkwerd de technische 
man en Jan doet de administratieve kant van de 
zaak. Tot op de dag van vandaag werken de 
gebroeders samen. 
 

Gemeenteraad
Naast het werk voor de firma Cornelis Jansen is 
Jan Jansen vierentwintig jaar gemeenteraadslid 
voor het CDA geweest in Ten Boer en acht jaar 
wethouder. Vaak had hij financiën en openbare 
werken in de portefeuille. In zijn tijd werd het 
gemeentehuis ingericht in de boerderij aan de 
Hendrik Westerstraat in Ten Boer. En ook het 
dempen van de sloot aan de Schutterlaan is in 
zijn periode gerealiseerd. Daar is heel veel 
weerstand tegen geweest maar uiteindelijk 
heeft het een rustig voetpad opgeleverd. Toen 
hij afscheid nam kreeg hij de eremedaille in 
goud verbonden aan de Orde van Oranje 
 Nassau. Dit was in april 1990. Onlangs werd 
zoon Kees ook lid in de orde van Oranje Nassau 
en staan vader en zoon op de foto met hun ver-
sierselen. Jan Jansen was ook betrokken bij 
 inliggende waterschappen, laatstelijk ook als 
hoofdbestuurslid en gecommitteerde van het 
waterschap Hunsingo. Hij kreeg voor vijfentwin-
tig jaren ononderbroken bestuurlijke activiteiten 
in de waterschapswereld de zilveren ere penning 
van de Unie van Waterschappen. Jan: ‘Ik heb 
me altijd betrokken gevoeld bij maatschappelij-
ke ontwikkelingen en heb het werk voor de ge-
meenteraad en voor het Waterschap met veel 
plezier gedaan.’
 
Thesinge
Voorlopig blijft de heer Jansen nog heel graag 
wonen aan de Schutterlaan: ‘Ik maak in huis 
nauwelijks iets vuil en daarbij heb ik wekelijks 
een ochtend thuiszorg voor huishoudelijk werk. 
Alles is hier gelijkvloers en op de bovenverdie-
ping heb ik niks te zoeken. Mijn dochter heeft 
wel geopperd dat het verstandig zou zijn om een 
aanleunwoning of zoiets te zoeken. Ik heb toen 
een consult aangevraagd bij ‘De Deel’ in Ten 
Boer en kwam met de dame van dit advies-
orgaan op het gebied van sociaal-maatschap-
pelijke vraagstukken tot de conclusie dat het  

’t beste voor mij is om zo lang mogelijk in mijn 
 eigen huis te blijven wonen. Zolang ik mijn rij-
bewijs heb is er geen bezwaar. Ik ga natuurlijk 
regelmatig naar mijn vrouw en doe de bood-
schappen in Ten Boer of aan de Rijksweg. Door 
de komst van de ‘Noaberstee’ op woensdagoch-
tend is er een stuk gezelligheid bijgekomen in 
het dorp. Leidster Janna Hofstede heeft ’t echt 
in de vingers om er goede invulling aan te  geven. 
We hebben vaak interessante sprekers en gaan 
er ook wel eens op uit zoals onlangs naar de 
Blauwe Stad. In mijn tuin wordt het gras ge-
maaid door Edward Oudman en daar ben ik heel 
blij mee en voor de grotere klussen schakel ik 
het bedrijf van Jan van der Woude in of zoon 
Kees helpt me mee.’

Truus Top
Rijkwerd, Roelf en de tienjarige Jan in 1936 voor 
de Gereformeerde School (nu De Til)

Jan Jansen bij zijn afscheid van het Waterschap 
Hunsingo in 1990

‘Het leven van Paul’ 
Vrijdagavond 16 mei, om 20.00 uur willen we de 
film ‘Paul dans sa vie’ graag met u delen in 
dorpshuis Trefpunt in Thesinge. Iedereen die 
van Frankrijk, Normandië, het boerenleven, 
eenvoud, puur, authentiek, herkenning en 
nostal gie houdt is welkom. Maar ook warm aan-
bevolen aan iedereen die blij en dankbaar is met 
de vooruitgang. 
De Franse filmmaker Rémi Rauger neemt ons 
mee naar het ruige boerenland aan de Norman-
dische kust. Op de dvd-box lezen we: ‘Op de 
uiterste westkaap, Cap de la Hague, leeft de 
75-jarige Paul Bedel al zijn leven lang als boer, 
samen met zijn twee zussen die net als hij onge-
trouwd zijn. Paul is zo krom als de bomen in het 
heuvelige land waar de zee wild omheen spoelt. 
Hij trekt in de ochtendnevel zijn karretje met 
melkbussen voort, met op de achtergrond de 
nucleaire centrale die veertig jaar geleden de 
streek voorgoed veranderde. Boeren verlieten 
de landbouw om er te gaan werken, maar Paul 
en zijn zussen bleven zaaien, maaien en cider 

Noaberstee presenteert de film ‘Paul dans sa vie’
maken zoals ze dat altijd al hadden gedaan.
Nooit ging hij mee met de modernisering, liever 
sleutelt hij eindeloos aan zijn haperende 
machine park: een hooibalenmaker uit 1956, 
een maaimachine uit 1945 en een roestige dors-
machine uit 1937. Toch komt ook voor Paul eens 
het moment om te stoppen…’ 
Zien wij romantiek in het karnen van de melk en 
het vangen van kreeften? Voor Paul is het alle-
maal niets bijzonders. Hij is gewoon blijven boe-
ren zoals zijn vader het heeft gedaan, al hebben 
de paarden plaatsgemaakt voor een inmiddels 
ook hoogbejaarde tractor. De landelijke beelden 
van een verdwijnend boerenleven in ‘Paul dans 
sa vie’ roepen vergelijkbare herinneringen op. 
Ze doen verlangen naar vroeger toen alles nog 
puur, zuiver en eenvoudig was. Of… was het 
boerenleven helemaal niet zo romantisch en 
moeten we blij en dankbaar zijn met de vooruit-
gang? Door de stille tragiek die er in sluipt, is 
‘Paul dans sa vie’ meer dan een prachtig portret 
van een eigenwijze boer. Hoewel zeldzaam, 
kent ook Paul zijn emotionele momenten. 

Vrijdagavond 16 mei staan, naast de film ‘Paul 
dans sa vie’, de hapjes en drankjes voor u klaar. 
De entreeprijs bedraagt € 5,00, exclusief drank-
jes. 
Om enig inzicht te krijgen op hoeveel gasten we 
moeten rekenen is reserveren wenselijk. 
Reserveren kan door een mail te sturen naar 
jannahofstede@home.nl of te bellen naar 050 
302 2475. Tot ziens. 

Janna Hofstede 
Contactpersoon en coördinator Noaberstee
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De symbolische start van de aanleg van een 
kunstgrastrainingsveld bij de vv GEO trok 
zaterdag 8 maart veel belangstellenden naar 
Garmerwolde. Pers, politiek, vertegenwoor-
digers van gemeente en Dorpsbelangen, 
maar vooral GEO-leden en supporters waren 
om tien uur aanwezig toen wethouder Peter 
Heidema de voetbalvereniging een strook 
feestelijk verpakt kunstgras aanbood.

Goede oplossing
In een korte toespraak schetste voorzitter Wim 
Benneker nog eens de problematiek van het 
slechte trainingsveld, met als oplossing het aan-
bod van de gemeente om een kunstgras-
trainingsveld aan te leggen. GEO levert daarbij 
wel het tweede speelveld in, maar ziet zo veel 
voordelen in een vrijwel altijd bespeelbare 
trainings mat, dat het bestuur niet lang over dit 
aanbod hoefde na te denken. Gewoon twee 
keer in de week kunnen trainen op de eigen 
accom modatie, een hogere kantine-omzet en 
een speelveld voor F-, E- en D-pupillen (7-tal). 
Daar kon geen nee tegen gezegd worden.

Toestemming uit Den Haag
Peter Heidema memoreerde dat het voorstel 
past in het convenant dat de gemeente met de 
vier voetbalverenigingen heeft gesloten over het 
groot onderhoud van de diverse sportcom-
plexen. Hij roemde deze gezamenlijk gemaakte 
afspraken, die in een open overleg tot stand zijn 
gekomen. Vanwege de artikel 12-status van de 

Wethouder Heidema overhandigt GEO strook kunstgras

gemeente moest het voorstel om een kunstgras-
trainingsveld aan te leggen echter nog wel 
goedkeuring van Den Haag krijgen. Bezoek in 
februari vanuit de residentie aan Garmerwolde 
leverde GEO twee dingen op, vertelde  Heidema: 
bewondering en lof voor een betrouwbaar en 
degelijk GEO-bestuur én de goedkeuring voor 
de aanleg van het kunstgrasveld.

De aanleg kan beginnen
Lucas Hof en Maureen Bats, aanvoerders van 
respectievelijk GEO F1 en E2, ontdeden de 

Lucas Hof en Maureen Bats onthullen de strook (foto: Joost van den Berg)

strook kunstgras van de feestverpakking om 
hem aan alle aanwezigen te tonen. Wim 
 Benneker kreeg bovendien als aandenken nog 
een stukje kunstgras in doos van de firma Field-
Turf aangeboden. 
In de laatste week van maart begint de firma 
Bouma Sport&Groen uit Tynaarlo met de aanleg 
van het echte veld. De werkzaamheden zullen 
naar verwachting tien tot twaalf weken duren. 

Koos van de Belt

Het trapveldje aan de Molenweg in Thesinge 
wordt op dit moment sporadisch gebruikt, wat 
zonde is. De oorzaak hiervan is de slechte toe-
stand van het veld. Het ligt in de bedoeling om 
het sportveld opnieuw te egaliseren. De kosten 
van dergelijke aanpassingen zijn echter vrij 
hoog.

Kunstgras op trapveldje Thesinge
Geïnspireerd door de recente ontwikkelingen bij 
voetbalvereniging GEO heeft het gemeente-
bestuur daarom geopperd ook hier kunstgras te 
laten leggen. Dit scheelt enorm in onderhouds-
kosten en op kunstgras kan altijd gespeeld 
 worden. Verder verkleint het de kans op ver-
zwikkingen van het enkelgewricht en zal het 

Ongetwijfeld bevinden zich ook bij onze abon-
nees nog ‘slapende’ foto’s van oud  Garmerwolde. 
Heeft u een oude foto van een Garmerwolder huis 
of van een ander interessant object, geef even 
een seintje, dan komt een van ons even langs.
Deze foto van de Dorpsweg te Garmerwolde 
met zicht op café De Unie is omstreeks 1900 
genomen. Merk op dat het huis van de familie 
Kappetijn-Veninga (Dorpsweg 54) er toen al 
stond en dat er toen naast café De Unie twee 
huisjes stonden, schuin achter elkaar. Beiden 
zijn omstreeks 1925 afgebroken toen het huis 
van de familie Boosman-Baretta (Dorpsweg 63) 
werd gebouwd. Destijds stonden er zelfs nog 
geen elektriciteitspalen langs de Dorpsweg. 

Historische Commissie Garmerwolde

vieze modderbroeken voorkomen. Bovendien 
kan het kunstgras in verschillende kleuren wor-
den geleverd.
De plannen voor het nieuwe veldje worden aan-
staande dinsdag gepresenteerd in het Trefpunt 
om 20.00 uur. Uw suggesties of mening zijn 
deze avond van harte welkom.

‘Slapende’ foto’s gezocht

(foto: eigendom Groninger Archieven)
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Stand van zaken bodembeweging
De aardbevingsproblematiek: iedere Gronin-
ger heeft er in meer of mindere mate mee 
te maken. Ook Garmerwolde en Thesinge 
blijven allesbehalve onberoerd. Eind vorig 
jaar verscheen het rapport van de commis-
sie Meijer waarin onder andere advies werd 
gegeven aan de Nederlandse overheid om in 
permanente dialoog te gaan met alle betrok-
kenen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling 
van de zogeheten ‘Dialoogtafel’. Garmerwol-
der Jan Wigboldus neemt als voorzitter van 
de Samenwerking Mijnbouwschade (SMS) 
deel aan deze Dialoogtafel. De G&T Express 
neemt met hem de huidige stand van zaken 
door.

Door jarenlange aanhoudende gaswinning kampt 
het Groninger platteland met het probleem van 
bodemdaling en aardbevingen. Derge lijke bevin-
gen deden zich al voor sinds de jaren tachtig van 
de vorige eeuw, maar zijn de afgelopen jaren in 
zowel sterkte als frequentie fors toegenomen. 
Het probleem is door gaswinners en overheid 
jarenlang op zijn zachtst gezegd danig onder-
schat, maar vooral sinds de sterke beving in 
augustus 2012 en de bericht geving daarover 

kon niemand er meer omheen. Ook al heeft men 
buiten de provincie Groningen de beving zelf 
natuurlijk niet kunnen meemaken, de bewakings-
beelden met leegtrillende schappen in een 
super markt in Middelstum staan menigeen in 
het geheugen gegrift. Men werd zowel letterlijk 
als figuurlijk wakker geschud, waaronder ook de 
NAM en de staat, die nu niet meer achterover 
konden blijven leunen.
De impact van de aardbevingen in augustus 
2012 was groot. Aardbevingen waren er al eer-
der, maar niet eerder in zo’n groot gebied voel-
baar, met zo’n grote impact op de bevolking en 
met zoveel – soms schrijnende – schadegeval-
len. Dit vormde een directe aanleiding tot oprich-
ting van de Samenwerking Mijnbouwschade 
(SMS), een initiatief dat verschillende belangen-
organisaties verenigde, om zo gezamenlijk tot 
meer gecentreerde en specialistische kennis en 
informatie te komen en daarmee een sterkere 
positie in te nemen in het krachtenveld. Een van 
de belangrijkste speerpunten werd het verbete-
ren van de informatievoorziening en openbaar-
heid naar de bewoners van het Groningse 
platte land. De officiële aftrap van de SMS was 
een jaar geleden op 18 februari. We maken een 
soort tussentijdse balans op met SMS-voorzitter 
Jan Wigboldus. 
Na zijn vertrek als voorzitter van De Vereniging 
Groninger Dorpen (VGD) ging Jan door met het 
opkomen voor de belangen van de regio en 
werd voorzitter van de SMS. Vanuit die functie 
heeft hij onder andere ook de dorpsbezoeken 
van de NAM gecoördineerd die afgelopen  najaar 
in onder meer het Trefpunt in Thesinge werden 
gehouden. Jan beschrijft de ontwikkelingen: ‘Tot 
twee jaar terug werd het in hogere echelons 
nauwelijks als een groot probleem beschouwd. 
Maar we hebben daadwerkelijk te maken met 
een MEGA-probleem. Bovendien staat de 
 Nederlandse overheid voor een nieuw vraag-
stuk: Hoe maak je een gebied aardbevings-
bestendig?’
Inderdaad, door schade en schande weet 
Neder land inmiddels alles van waterwering, 
maar hoe om te gaan met aardbevingsschade 
en –schande? Wat dat betreft zou je misschien 

zelfs kunnen spreken van een soort ‘deltaplan 
voor aardbevingen’. Dergelijke vraagstukken 
vragen om continue onderlinge afstemming tus-
sen betrokken partijen. 

Aftrap Dialoogtafel
Jongstleden 10 maart was de eerste bijeen-
komst van de zogeheten Dialoogtafel. Dit is een 
orgaan dat voortvloeit uit een advies van de com-
missie Meijer, waarbij de NAM in nauwe samen-
werking met de provincie Groningen, het minis-
terie van Economische Zaken en verschillende 
regionale en lokale bestuurders en instellingen 
aan de slag gaat met onder andere veiligheid, 
schadeherstel en het verbeteren van de leef-
baarheid in de regio. Vanuit de SMS neemt Jan 
deel aan deze Dialoogtafel en met hem veertien 
anderen vanuit diverse betrokken organisaties. 
De bijeenkomsten zijn eens per maand. Wat op-
valt is de openbaarheid. De notulen en besluiten 
van de bijeenkomst staan binnen een dag online 
en zijn als zodanig voor iedereen toegankelijk. ‘Er 
komt ook zeer binnenkort een website. Dat soort 
dingen zijn best goed geregeld inderdaad’, aldus 
Jan. Het actiepunt met de hoogste prioriteit is een 
spoedplan voor panden met zeer ernstige  schade. 
Deze gevallen moeten met voorrang aangepakt 
worden en het streven is een aantal panden voor 
de zomer al ‘uit de stutten’ te  hebben.

Primaire en secundaire gevolgen
Er staan verschillende punten op de agenda van 
de Dialoogtafel. Vier belangrijke punten zijn: 
veilig heid, fysieke schade aan panden, secun-
daire waardevermindering, en imagoschade. 
Met betrekking tot veiligheid zijn er inmiddels 
stappen ondernomen, zoals een quickscan op 
vitale infrastructuur (onder- en bovengrondse 
kabels, water- en gastoevoer, dijken, etc.) en 
bijvoorbeeld ook door op de ‘wat te doen bij 
rampen’-stickers en andere gerelateerde infor-
matie de aardbeving bovenaan te plaatsen. 
 Materiële schade aan panden is helder waar-
neembaar bij menig gebouw, maar Jan meldt 
ook nog een aantal minder zichtbare problemen: 
‘Denk ook maar eens aan de problemen die 
 onder de grond liggen, vooral bij boerenbedrij-Jan Wigboldus aan het woord (foto: Andries Hof)
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ven: mestkelders met breuken die gaan lekken, 
of onder de bouwvoor of grasmat aangelegde 
drainagesystemen die gaan disfunctioneren. 
Voor herstel van de ondergrondse infrastructuur 
en de dijken is 100 miljoen euro beraamd. Dit 
wordt deze zomer al aangepakt.’
Panden met schade verminderen in waarde, 
maar daarnaast brengt de kans op schade ook 
secundaire waardevermindering met zich mee. 
Vorig jaar heeft onderzoek nog uitgewezen dat 
de waardedaling in Groningen niet sterker was 

dan elders in het land. Wigboldus antwoordt dat 
dat onderzoek gebaseerd was op te weinig data 
en regionale inkleuring: ‘Onderzoek in opdracht 
van minister Kamp in januari dit jaar heeft uitge-
wezen dat er wel degelijk extra waardedaling is 
die gelinkt kan worden aan de aardbevings-
problematiek.’ Het is zelfs zo dat als je bij ver-
koop van je huis kunt aantonen (op kosten van 
de NAM) dat er sprake is van waardeverminde-
ring die primair dan wel secundair gerelateerd is 
aan de bevingen, het verschil in prijs kan worden 
vergoed. Dit kan dus ook als je geen scheuren 
hebt. ‘Het is een regionaal probleem dat lande-
lijk moet worden opgelost’, volgens Jan. En dan 
komen we gelijk bij het punt van de imago-
schade, waar ook het westen van de provincie 
last van heeft: ’De vraag is, hoe krijgen we 
Gronin gen weer aantrekkelijk zodat mensen er 
in willen (blijven) investeren.’
Een grote uitdaging in de nabije toekomst wordt 
volgens Jan om het traject voor bouwvergunnin-
gen binnen de perken te houden. Door nieuwe, 
aardbevingsbestendige bouwnormen gaat dit 
veel moeilijker worden. ‘Bijvoorbeeld bij beving-
schade aan de wat oudere landbouwschuren is 
er dan de afweging wat de schuur nog waard is. 
Vaak wordt dan besloten een nieuwe, relatief 
goedkope schuur te bouwen. Voor de toekomst 
is het dan wel van belang een architect aan te 
trekken voor de finishing touch, om te voor-
komen dat gebouwen, die voor het Groninger 
landschap beeldbepalend zijn, niet worden ver-
vangen door onooglijke nieuwe bouwsels. Ook 
voor dit soort dingen is een financiële bijdrage 
vanuit de NAM nodig.’ 
Deze en andere issues staan op de agenda van 
de Dialoogtafel en zullen in de komende maan-
den worden behandeld en actie zal worden 
onder nomen. ‘Soms is er nog niet een helder 
idee hoe een bepaald probleem precies aan-
gepakt moet worden, maar daar is die Dialoog-
tafel nu juist voor.’

Voorbeeld van forse aardbevingsschade 
(foto: Andries Hof)

Bodembeweging in Garmerwolde en 
Thesinge
Hoe zit het dan specifiek voor Garmerwolde en 
Thesinge? Wanneer je namelijk kijkt naar de 
overzichtskaarten op bijvoorbeeld de site van de 
vereniging Groninger Bodem Beweging (GBB) 
en de verschillende beschikbare apps (zoals die 
van RTV Noord) dan valt op dat in en rondom 
Garmerwolde en Thesinge relatief weinig aard-
bevingen worden geregistreerd en gemeld. 
 Betekent dat dan dat we in onze dorpen weinig 
last hebben? ‘Dat ligt aan de breuklijnen. Het 
zou kunnen zijn dat deze onder onze dorpen net 
iets anders lopen’, zegt Jan, ‘maar goed, daar is 
onderzoek voor nodig.’ Het lokale overzicht is 
beter bekend bij de NAM. Net als in andere dor-
pen hebben verschillende Garmer en Thesinger 
panden primaire bevingsschade ondervonden, 
voornamelijk oude huizen die ooit zijn gebouwd 
op oppervlakkige funderingen. De secundaire 
gevolgen werken in onze dorpen uiteraard even 
hard door voor iedereen. Jan herinnert nog even 
aan het feit dat het hele verhaal ooit tussen Gar-
merwolde en Thesinge begon. Dat wil zeggen, 
in de jaren ’50 werden bij het terrein aan de 
Lage weg de eerste boorpogingen gedaan. Men 
zocht toen naar aardolie, maar er kwam aard-
gas, hetgeen resulteerde in een enorme blow-
out met een bijna catastrofale afloop (zie ook de 
G&T Express van augustus 2012). 
Ondanks alles gaat de gaswinning wel gewoon 
door tot 2065. Samengevat waren de sympto-
men van de gaswinningsgerelateerde proble-
matiek eerst nog te lokaal, maar inmiddels is dat 
wel anders. ‘Ik ben wel van mening dat de pri-
mair verantwoordelijken hier in het verleden de 
nodige steekjes hebben laten vallen,’ aldus Jan, 
‘maar gedane zaken nemen geen keer, dus er 
moet en gaat nu hard aangepakt worden.’

Harjo de Poel

Boeken voor de kerk 
Lente, dé tijd voor schoonmaken en opruimen. 
Komt u in uw boekenkast boeken tegen die echt 
te mooi zijn om weg te gooien? Bewaar ze dan 
voor de boekenmarkt van de kerk van Garmer-
wolde. 
Meer dan een jaar is er hard gewerkt in de kerk 
van Garmerwolde. De eeuwenoude gewelf-
schilderingen zijn schoongemaakt en geconser-
veerd. De muren, de vloeren, de banken alles 
heeft een opknapbeurt gekregen of krijgt die 
nog. In september wordt de kerk weer officieel in 
gebruik genomen.

Help ons met uw boeken
Bij zo’n mooie kerk hoort ook een goede geluids-
installatie en die gaan we dan ook aanschaffen. 
Om die te bekostigen houden we zaterdag 13 
september een boekenmarkt bij de toren van de 
kerk. Daarvoor vragen we boeken in goede 
staat, niet al te oud en liever geen encyclope-
dieën. Kortom: boeken die u zelf ook zou willen 
kopen. 
Heeft u zulke boeken, bewaar ze dan voor ons 
tot september. Wilt u ze liever meteen kwijt? 

U kunt ze - op afspraak - brengen, maar we 
 kunnen ze ook bij u ophalen. 

Contactpersonen: 
Anne Benneker, 050 542 07 29, 
Jan van Dijk 050 542 26 35 of 
Frouwke de Vries 050 541 63 94. 
Mailen kan ook: 
kerkvangarmerwolde@gmail.com.

Anne Benneker
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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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Fietsend eten 2014
Op 8 maart jl. vond de tweede editie van 
het fietsend eten in Garmerwolde plaats. Er 
 waren iets minder deelnemers dan vorig jaar 
maar het succes was zeker zo groot.
We hebben wederom genoten van heer-
lijke gerechten in steeds weer verrassende 
samen stellingen. Omdat je aan tafel zit in een 
kleiner gezelschap dan wanneer je  elkaar in 
het café ontmoet, zijn de gesprekken vaak 
bijzonder en persoonlijk. 

Er was duidelijk een aantal trending topics: het 
nieuwe kunstgrasveld van GEO werd veel be-
sproken en ook de op te richten kippenschuur is 
menigmaal ter sprake gekomen.
Er zijn weer heerlijke gerechten geserveerd - 
verse tomatensoep, frisse salades, een zalige 
paddenstoelensoep met verrukkelijke witte wijn, 
Afrikaanse gerechten en stoofschotels die smol-
ten op de tong, witte chocolademousse begeleid 
door verse brownies... 
De sfeer was ontspannen en gezellig, er is ont-
zettend veel gelachen, nieuwe contacten wer-
den gelegd en vervolgafspraken gemaakt. 
Na afloop is er uitgebreid nageborreld in het 
dorpshuis. Als afsluiting hebben we zelfs een 
vijfde gang geserveerd op Dorpsweg 63 voor de 
laatste diehards die om 3.00 uur wel weer trek 
begonnen te krijgen. Gelukkig was er nog meer 
dan genoeg ossobucco met risotto om de ergste 
nachtelijke honger te stillen.

Kortom, het was weer zeer geslaagd! Iedereen 
die er niet bij was heeft iets leuks gemist. Noteer 
vast voor volgend jaar: zaterdag 7 maart 2015 is 
de volgende editie.

En onthoud ook: opgave kan tot uiterlijk 2 weken 
van tevoren want de planning is complex en op 
het laatst iemand toevoegen lijkt misschien sim-
pel maar is het niet...

Jurrien Baretta

Joke Vliem, Jan Willem van Geffen en Cynthia Leurs proosten op Fietsend Eten 
(foto: Henk Vliem)

Nieuws van dorpshuis De Leeuw
Dorpshuis De Leeuw gaat het lenteseizoen 
in met een hoop plannen, een klusdag en 
een uitnodiging voor een borrel. 

Word Vriend van het Dorpshuis
Het dorpshuis van Garmerwolde doet het zon-
der subsidies. En hoewel we geen verlies 
 draaien, kunnen we elk extraatje goed gebrui-
ken. Daarom zijn we de actie Vriend van het 
Dorpshuis begonnen. Het geld dat we daarmee 
inzamelen wordt besteed aan onderhoudswerk-
zaamheden aan het dorpshuis. 
U heeft daarover een flyer in uw brievenbus ge-
kregen en we zijn de deuren langs gegaan om u 
te vragen vriend te worden. Maar niet iedereen 
was thuis. Voor wie alsnog vriend wil worden: 
Maak € 15,00 (meer mag natuurlijk ook) over op 
NL82 RABO 0320 7090 00, met vermelding van 
uw naam en adres. U steunt daarmee het dorps-
huis en als u inwoner van Garmerwolde bent, 
krijgt u bovendien 50% korting op de zaalhuur. 

Vrijwilligersborrel
Elke eerste vrijdag van de maand kunt u in het 
dorpshuis terecht voor de Dorpsborrel. Maar de 
borrel van vrijdag 4 april vervalt. De Vereniging 
Dorpsbelangen en Stichting Dorpshuis De 
Leeuw nodigen namelijk alle vrijwilligers die zich 
op welke manier dan ook inzetten voor het dorp 
uit voor een gezellige borrel. Een drankje en een 
hapje staan klaar op zondagmiddag 6 april van-
af 16.00 uur. 

Klusdag 12 april 
Er is weer een hele lijst met kleine klussen die 
moeten worden aangepakt in en rond het dorps-
huis. Dingen ophangen, de ramen lappen, het 
groen onder handen nemen. Dat willen we doen 
op zaterdag 12 april. Om 10.00 uur beginnen we 
zoals het moet: met koffie en koek. En tussen de 
middag eten we natuurlijk een broodje. Kom 
ook, we zijn blij met alle hulp. 

Tweede Paasdag
De Paashaas verstopt zijn eieren weer in het 
land van de familie Werkman, naast de kerk. 
Vanaf 10.00 uur kunnen kinderen (basisschool-
leeftijd) gaan zoeken. Daarna weer een dorps-
huisactiviteit: noten schieten in de Leeuw! 
Maandag 22 april vanaf 11.00 uur voor kinderen 
en volwassenen. Inschrijven kan ter plekke. 
Kosten € 2,50. 

En verder…
In mei of juni staat de jaarlijkse fietstocht weer 
op het programma. Na afloop bakt Pizzeria di 
Stefano weer pizza’s voor de fietsers en alle an-
dere pizzaliefhebbers. 
Wilt u op de hoogte blijven van alles wat er ge-
beurt in het dorpshuis? Meld u aan voor de 
nieuwsbrief. Dat kan via de website (die trou-
wens binnenkort vernieuwd wordt): www.dorps-
huisdeleeuw.nl. 

Anne Benneker

Van de redactie: 
terugblik op het 
afgelopen jaar
Deze maartkrant is alweer het laatste exemplaar 
van het jaar 2013-2014. Zoals u ongetwijfeld 
weet loopt het krantenjaar van de Garmer & 
Thesinger Express van april tot april. Voor de 
redactie van de G & T was het een redelijk jaar: 
we hebben, financieel gezien, dit jaar iets meer 
inkomsten dan uitgaven, onze reserves zijn dus 
wat toegenomen. Toch willen we voor het 
 komende jaar het abonnementstarief iets 
 verhogen. We zijn namelijk van plan om vaker 
een dikke krant (16 pagina’s) te gaan maken. 
Want we hebben regelmatig zoveel kopij dat het 
niet allemaal in een krant van 12 bladzijden past.
Verder hebben we komend jaar een jubileum-
jaar want uw Garmer & Thesinger bestaat dan 
alweer veertig jaar. En dat memorabele feit zul-
len we niet ongemerkt voorbij laten gaan…
Een abonnement op de G & T gaat nu € 13,50 
kosten als u via automatische incasso betaalt 
(was € 12,75) en € 16,50 bij betaling per kwitan-
tie. Voor postabonnees komen de werkelijke 
verzendkosten daar nog bovenop (momenteel 
circa € 18,00).
Wij hopen dat u ook het komende jaar de 
 Garmer & Thesinger Express weer met veel 
 plezier zult lezen.

De redactie
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Dit is het tweede deel van het verslag over 
wadzeilen met de ‘Tante Sien’. Deel 1 kunt u 
vinden in de G&T van augustus 2013  onder 
de titel ‘Lütje Hörn en Kachelotplate’. De 
Garmerwolders Ton Bouchier en en Harm 
Jan Havenga waren onder meer van de  partij.

Het is onstuimig als we halverwege de middag 
bij de jachthaven van Lauwersoog aankomen. 
Aan boord van de ‘Tante Sien’ is er koffie en 
overleg. Windkracht zeven uit het noordwesten 
met hevige regenbuien vormen nou niet bepaald 
de gewenste omstandigheden voor een over-
tocht naar Schiermonnikoog. Vanaf de dijk blik-
ken we over een met schuimende golven 
 gevulde Waddenzee. Wanneer aan het begin 
van de avond de weersituatie lijkt te verbeteren 
besluiten Ton Bouchier en schipper Harm Jan 
Havenga alsnog de trossen los te gooien. Terwijl 
de Rottum de veerhaven verlaat voor haar over-
tocht naar het eiland, zoeken wij onder een 
 loden lucht onze weg naar het noorden. De die-
sel brult, golven spatten uiteen tegen de boeg, 
in de verte wenkt het licht van de vuurtoren. Na 
bijna anderhalf uur zwoegen, lopen we de jacht-
haven van Schier binnen. Met een goed gevoel 
slenteren we naar het dorp, waar de avond luis-
terrijk wordt afgesloten in restaurant ‘Brakzand’. 

De waddenzee op
In alle vroegte verlaten we Schiermonnikoog. 
Een mix van zware luchten en gouden zonne-
stralen betoveren het ontwakende Wad. Het is 
afgaand water als we langs de zuidkust van het 
eiland naar het westen varen. Aan de Friese 
kust herkennen we de kerktorens van Modder-
gat en Wierum. Even later verdwijnt het baken 
van Engelsmanplaat achter een waar regen-
gordijn. Nadat we de Zoutkamperlaag zijn over-
gestoken gaan we voor anker in een geul tussen 
Engelsmanplaat en het Rif. Terwijl het water 
wegstroomt, zien we Engelsmanplaat langzaam 
in omvang toenemen. Halverwege de ochtend 
laten we ons door Ton met een dinghy op het 
eilandje afzetten. 
Engelsmanplaat wordt in 1541 voor het eerst 
vermeld in een handboek voor zeevarenden. 
‘En tusschen Schiermonnicoge en Amelant leijt 
een rif’. Op latere zeekaarten is de zandplaat 
met diverse namen aangegeven, zoals Langhe 
Sandt, Hooghe Banc, Jouerman en Ingelsche 
Plaet. De huidige naam Engelsmanplaat is 
waarschijnlijk afkomstig van de Schiermonnik-
oger schelpenvissers Jan Willems en Feije 
 Willems Engelsman, die in 1708 op de plaat 
schipbreuk leden. Tot begin twintigste eeuw 
werden op de zandplaat, naast barnsteen en 
eieren, vooral schelpen verzameld. In Friesland 
wordt Engelsmanplaat daarom de Kalkman ge-
noemd. De laatste eeuwen is Engelsmanplaat 
voortdurend van vorm en grootte veranderd. Het 
eilandje, dat op zijn plaats wordt gehouden door 
een meer dan vijfduizend jaar oude kleilaag, 
wandelt niet, maar neemt wel gestaag in om-
vang af. Met name de afsluiting van de Lauwers-
zee in 1969 heeft het stelsel van geulen, platen 
en zandbanken tussen Schiermonnikoog en 
Ameland sterk beïnvloed. Hierdoor is de oost-

Wadzeilen Engelsmanplaat

zijde van Engelsmanplaat fors afgekalfd en 
wordt er ernstig rekening mee gehouden dat de 
plaat op den duur zelfs helemaal zal verdwijnen.
Onderweg naar het baken stuiten we op de fun-
damenten van de vorige kaap, die in 2006 
 tijdens een zware storm bezweek. Sinds 1563 
hebben op Engelsmanplaat altijd een of meer-
dere kapen gestaan, waarvan sommige zelfs 
licht voerden. Het huidige baken werd, mede op 
aandringen van enkele wadlooporganisaties, 
door Rijkswaterstaat in 2007 geplaatst. Wad-
lopers hebben nou eenmaal behoefte aan oriën-
tatiepunten, bovendien werd een kaap op die 
plaats van cultuurhistorische waarde geacht. 
Tijdens ons verblijf droogt Engelsmanplaat 
nauwe lijks op. Slechts de Hiezel, de iets hoger 
gelegen richel aan de oostkant van het eilandje, 
blijft ook bij vloed boven water.

Duinen, vogels en mensen
Inmiddels is de zon uitbundig gaan schijnen. De 
dikke wolkenbrij is naar het oosten weggetrok-
ken, het wordt aangenaam warm op Engelsman-
plaat. Lopend richting het vogelwachtershuisje 
zien we her en der resten van wrakken en paal-
bouwen boven het zand uitsteken. Het op palen 
gebouwde huisje dateert van 1981 en werd tot 
1994 tussen 1 april en 1 oktober permanent door 
een vogelwacht bewoond. Sinds 2005 wordt de 
hut op gezette tijden door leden van de vogel-
telgroep Engelsmanplaat bemand. Wij hebben 
het geluk dat enkelen van hen vandaag 
 aanwezig zijn en worden dan ook spontaan uit-
genodigd om een kijkje te nemen in hun onder-
komen. Vanaf de balustrade overzien we de 
omgeving. Opvallend is de enorme duinontwik-
keling en aanwezigheid van vegetatie op het Rif. 
Waar Engelsmanplaat het moet doen met  enkele 
plukjes biestarwe en schorrenkruid, lijkt het Rif 

uit te groeien tot een volwaardig duineneiland. 
Noordse sterns, visdiefjes en dwergsterns heb-
ben, zo wordt ons verteld, Engelsmanplaat al 
lang verlaten. Het wekt geen verbazing dat ze 
op het Rif hun nieuwe broedgebied hebben ge-
vonden.
Met oprechte dank voor de gastvrijheid dalen we 
het trappetje af en zetten we koers naar het Rif. 
Terwijl Ton terugloopt naar de boot, steken wij 
het Smeriggat over. De geul tussen Engelsman-
plaat en het Rif is vrijwel dichtgeslibd en ver-
geven van slik, schelpen en zeekraal. Een fusie 
tussen beide eilanden zou wel eens de redding 
voor Engelsmanplaat kunnen betekenen.

Metamorfose
Eenmaal op het Rif kunnen we onze ogen 
nauwe lijks geloven. De uitgestrekte zandvlakte, 
zoals we die drie jaar geleden aantroffen, heeft 
een totale metamorfose ondergaan. Vanwege 
de aanwezigheid van helmgras hebben zich tal-
loze primaire duintjes kunnen ontwikkelen, die 
op sommige plaatsen een hoogte van meer dan 
anderhalve meter hebben bereikt. In het zand 
zijn door weer en wind fraaie patronen gesle-
pen. Vanaf het strand aan de Noordzeekust 
schatten we dat het Rif inmiddels een meter of 
drie boven de vloedlijn moet uitsteken. Na een 
uur keren we terug naar Engelsmanplaat, van-
waar Ton ons met de dinghy ophaalt. Aan boord 
van de ‘Tante Sien’ wachten we geduldig op 
hoog water. Intussen is de zon achter de wolken 
verdwenen en begint de wind aan te trekken. 
Later die middag blaast een stevige noordwes-
ter ons door het Friese zeegat terug naar 
 Lauwersoog. Eenmaal terug in de jachthaven 
besluiten we de tocht, geheel in traditie, met een 
oorlam.

E.J. Prins

De ‘Tante Sien’ onder vol zeil (foto: E.J. Prins)
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W.W.K. speelt ‘Zorgboerderij De Drie Gebroeders’

Neem twee vrijgezelle broers die tegen hun 
zin een zorgboerderij beginnen, vier las-
tige cliënten, een op geld beluste broer en 
schoonzus, een projectontwikkelaar en je 
hebt het recept voor een echte plattelands-
komedie. De première van de voorstelling, 
regie Ida Oomkes en souffleur Anita van 
der Veen, vond plaats op 15 maart in het 
 Trefpunt te Thesinge. 

Verwikkelingen
In het tweede bedrijf is de huiskamer van de 
twee vrijgezelle broers (Renger de Vries en  Arjan 
Balkema) omgetoverd tot een kantine van een 
zorgboerderij met rookmelders, brandblussers, 
sjoelbak enz. Ze konden het eerder net rooien, 
met een moestuin, wat dieren en een boeren-
camping. De derde broer (Jacob van Zanten), 
‘een snelle jongen’ is mede-eigenaar en heeft 
door beleggingen (IJsland, DSB) naar later blijkt 
grote schulden, dus de boerderij moet meer geld 

opleveren en de broers moeten veel harder wer-
ken. Hij nodigt ook een projectontwikkelaarster 
(Ilva Lina) uit, met als target om een bungalow-
park met golfbaan van de boerderij te maken. 
Dan lonkt het grote geld nog meer. Zijn vrouw 
(Ria Oosterbeek), een strenge, gierige directeur 
van het ouderencentrum Geranium, is net zo op 
geldbelust als haar geliefde echt genoot.
Al snel arriveren twee lastige oudere cliënten 
(Kees van Zanten en Anne de Glee) uit de 
 Geranium en twee vrouwelijke cliënten van de 
reclassering (Renee Oudman en Hennie 
Bloem).
Op de zorgboerderij lijkt het uit de hand te lopen. 
De cliënten zijn dwars. Gelukkig is er de tante 
van de broers, tante Ko (Coby van Huis). Zij 
onder steunt de broers en stelt de cliënten ge-
rust. Ze heeft net de opleiding tot voetzoolreflex-
therapeut gedaan, ideaal voor alle klachten en 
spanningen. Het zou zelfs gezellig zijn gewor-
den als de projectontwikkelaarster er niet was 

geweest. Hilarisch is dat de broers menen dat zij 
een cliënt is die aan grootheidswaanzin leidt.

Eind goed, al goed
Maar gelukkig, zoals in veel komedies, zijn ook 
hier alle ingrediënten aanwezig voor een goede 
afloop. Een verborgen liefde, spijt over verzwe-
gen schulden, inkeer. Eigenlijk loopt deze 
 komedie boven verwachting af. De cliënten van 
de reclassering willen hun leven beteren en 
gaan op zoek naar werk. De projectontwikke-
laarster heeft haar target niet gehaald en is haar 
bonus misgelopen, is ontslagen en zoekt ook 
werk. Tante Ko wil op de boerderij een voetzool-
reflexpraktijk beginnen. Alle aanwezigen willen 
van de boerderij een bloeiend bedrijf maken, als 
zorgboerderij, camping, uitzendbureau, voet-
zoolpraktijk en noem maar op.
Een happy end. Happyer kan haast niet!

Irene Plaatsman

Jacob van Zanten, Ria Oosterbeek en Coby van Huis aan het repeteren (foto: Mareen Becking)

Op de mooie lentedag 13 maart 
was men in de tuin bezig en de 
kinderen waren even helemaal 
los. 
Zo ook Suus Meirink en Daphne 
Hindriks: heerlijk op de trampoline 
aan het springen 
(foto: Sieb Klaas Iwema)
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Lotus uitvaartverzorging en -begeleiding
Nellian Dijkema en medewerksters

Bovenrijgerweg 19  9797 TD Thesinge
06 53767142      www.lotusuitvaart.nl

informatie en vormgeving rondom de dood: Schoolholm 3, Groningen
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Verbouwen of verhuizen, dat 
was de vraag. Het werd een 
verhuizing naar de Grasdijkweg 
8 voor Kees Zoethout, Karin 
Prins en hun kinderen Hanne en 
 Mindra. De keuze voor verhui-
zen was snel gemaakt toen ze 
de woning aan de Grasdijkweg 
konden kopen. 

Ze woonden tot voor kort aan het 
Nassauplein in Groningen. Karin 
had haar oog al eens op de Gras-
dijkweg laten vallen. Toen het huis 
op nummer 8 vrij kwam en er een 
open dag werd georganiseerd zijn 
ze wezen kijken en hebben ze ge-
lijk de knoop doorgehakt om dit 
huis te kopen. Weliswaar moest het 
oude huis nog verkocht worden, 
maar dat ging vrij voorspoedig en 
voor de kerstvakantie van 2013 zijn 
ze in Garmerwolde komen wonen, 
samen met kat Bikkel.
De kinderen blijven naar hun oude 
vertrouwde Nassauschool gaan. 
Hanne is bijna 12 jaar, zit in groep 
8 en is zich aan het oriënteren op 
de middelbare school waar hij na 
de zomervakantie naar toe zou wil-
len. Hij doet daarnaast aan Tang 
Soo Do, een Koreaanse vechtkunst 
- een soort van karate - waarbij 
 beheersing, veiligheid en respect 
hoog in het vaandel staan. Hanne 
is hierin al behoorlijk bedreven en 
heeft de oranje band. Mindra zit in 

Nieuwe bewoners Garmerwolde

groep 7. Ze houdt van toneelspelen 
en zit in de jonge-talentengroep 
van  circus Santelli. Haar speciali-
teiten zijn evenwicht en trampoline, 
maar tumbling, met flikflakken en 
salto’s, vindt ze ook erg leuk om te 
doen. Naast de vrienden op hun 
school hebben ze  inmiddels ook in 
het dorp al vrienden gemaakt. 
Kees en Karin werken beiden aan de 
Hanze hogeschool als docent onder-
zoeksmethodo logie bij bedrijfs -

kunde, Karin gedetacheerd vanuit 
de RUG. Kees doet daarnaast aan 
de Hanze ook aan loopbaan-
coaching en trainingen gespreks-
vaardigheden. Ze hebben samen 
zo’n vier jaar geleden Katsina in het 
leven geroepen. Katsina heeft als 
doel om vanuit de verbinding tus-
sen gevoel, intuïtie en verstand 
mensen te leren sturing te geven 
aan hun leven. Om dit doel te berei-
ken bieden ze aan zowel bedrijven 
als individuen cursussen, work-
shops en coachings trajecten aan. 
Karin wil zich daarbij ook gaan rich-
ten op kinderen. De schuur bij het 
huis, waarin voorheen het meubel-
atelier van Rubycon zat, gaan ze 
wellicht aanpassen en gebruiken 
voor Katsina workshops en cursus-
sen. Tevens speelt Kees toneel bij 
het toneel gezelschap Het Complot, 

Kees, Karin en hun kinderen Hanne en Mindra genieten van het buitenleven (foto: Andries Hof)

bespeelt hij zo nu en dan de dwars-
fluit en laat hij op projectbasis zijn 
basstem klinken. 
De ruimte die ze nu in en om het 
huis hebben, vinden ze erg prettig 
en een groot verschil met hun 
 vorige woning. Het is nog even af-
wachten hoe de grote tuin die bij 
het huis hoort, uit de winter tevoor-
schijn komt. De grote moestuin zal 
wel in stand gehouden worden, 
maar tot kleinere, beter bewerk-
bare proporties worden terug-
gebracht. 
Ze hebben al kennis gemaakt met 
een aantal Gras dijk bewoners, en 
met  andere Garmerwolders tijdens 
de vrijdagmiddagborrel in het dorps-
huis. 

Simone Tjakkes
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Een paar weken terug alweer, op zondag 
negen maart, vierde Freddie Riddering, ook 
wel bekend als opa Riddering, zijn tachtigste 
verjaardag. De eigenlijke verjaardag was de 
dag ervoor en de familie had als cadeautje 
op deze zondag een ‘draaiorgeldag’ voor 
hem georganiseerd in hun grote bedrijfshal 
op het industrieterrein in Ten Boer. Iedereen 
was uitgenodigd: familie, vrienden, buren, 
bekenden, oud-collega’s, dorpsgenoten en 
liefhebbers van draaiorgelmuziek. Zowel uit 
binnen- als buitenland.

En bijna iedereen was er ook, tenminste toen ik 
er aankwam, was het al hartstikke druk en toen 
moest de middag nog beginnen. Ik hoorde later 
dat er die zondag meer dan vijfhonderd gasten 
geweest waren om Freddie te feliciteren. Kort-
om, een zeer geslaagd verjaardagsfeest. En dat 
dan ook nog bij bijzonder fraai lenteweer.

Draaiorgels
Voor onze lezers die de persoon Freddie 
 Riddering niet direct thuis kunnen brengen even 
een korte introductie. Freddie woont, samen met 
zijn vrouw Tiny, al jaren aan de Grasdijkweg in 
Garmerwolde. Hij is, ook al weer jaren, wat ze 
noemen een kermisexploitant in ruste, maar in 
feite nog bijna dagelijks op dat terrein actief. En 
verder heeft hij, evenals de rest van de familie, 
een passie voor draaiorgels. Al z’n hele leven 
lang eigenlijk. Misschien komt dat wel omdat 
Freddie als het ware met een draaiorgel is opge-
groeid. Als baby en later als kleuter en kind sliep 
hij pal naast of onder het orgel dat zijn vader in 
1928 had aangeschaft om zijn kermisattractie, 
een cakewalk, nog aantrekkelijker te maken. 
Dat draaiorgel – eigenlijk hoor je over een 
‘concert orgel’ te spreken – is trouwens nog 
steeds in de familie. Het was natuurlijk ook te 
horen op deze negende maart. En over ruim 
anderhalve maand speelt dit orgel ook weer 
 tijdens het Rondje Nostalgie. Want de hele fami-
lie Riddering (inclusief kinderen, schoonzoon, 
kleinkinderen en aanhang) is een van de drij-
vende krachten achter de organisatie van het 
Rondje Nostalgie.

Freddie Riddering tachtig: groot feest

Achtergrondverhaal
Al kletsend over sterke verhalen in Garmerwol-
de had Hannie Havenga me na afloop van een 
vergadering van Dorpsbelangen onder andere 
ook verteld dat de vader van Freddie Riddering 
vroeger eigenhandig een cakewalk had ge-
bouwd en dat die per schuit vanuit Garmerwolde 
naar de diverse kermissen werd vervoerd. Als ik 
het naadje van de kous wilde weten dan moest 
ik maar bij Freddie en Tiny langs gaan want daar 
kon je altijd voor zoiets terecht, aldus Hannie. 
Dus ik de woensdagmiddag voor Sinterklaas op 
pad naar de Grasdijkweg, naar de familie 
 Riddering-Leugs. Een kras ouder koppel dat 
nog alles zelf regelt. Onder het genot van koffie 
en speculaas kreeg ik het verhaal over de cake-
walk te horen. En nog veel meer. Teveel om nu 
allemaal te vertellen. 

De cakewalk op een trekschuit
Freddie vertelt snel en heel compact, dus ik 
moest goed bij de les blijven. Zijn vader Herman 

De jarige Freddie Riddering en zijn vrouw Tiny (foto: Andries Hof)

verdiende zijn kostje als schipper, vertelt 
 Freddie: ‘Met het vervoeren van turf en aller-
hande landbouwproducten op een eigen schip. 
Dat was aan het begin van de twintigste eeuw 
heel hard werken en heel weinig verdienen. Dus 
toen zich in 1923 de gelegenheid voordeed dat 
pa tegen een schappelijke prijs in Duitsland een 
kermisattractie kon kopen deed hij dat. Samen 
met zijn zwager werd hij zodoende kermis-
exploitant. Hoewel die ‘Tunnelmolen’ in Duits-
land steeds goede zaken had gedaan liep dat in 
Nederland voor geen meter. Er moest dus wat 
gebeuren. Pa was handig, erg handig kun je wel 
zeggen. Hij kon alles maken wat hij zag, en dat 
ondanks het feit dat hij niet of nauwelijks kon 
lezen of schrijven. Overigens maken wij nog 
steeds alles zelf. Met wij bedoel ik dan mijn zoon 
Herman, mijn schoonzoon Tonnie, mijn klein-
zoon Freddie en ikzelf. Wij hebben dat dus niet 
van een vreemde.’
Freddie vervolgt: ‘Maar terug naar het onder-
werp: pa besloot een cakewalk te gaan bouwen. 



13

In de winter van 1924–1925, in de schuur van de 
boerderij op de plek waar Ritsema nu woont, 
bouwde hij eigenhandig een cakewalk. In eerste 
instantie een kleine, zonder glijbanen en derge-
lijke. In het voorjaar van 1925 was de cakewalk 
al af en kon er proefgedraaid worden. Dat ge-
beurde door de schoolkinderen van Garmer-
wolde. Die cakewalk bleek een schot in de roos, 
hij liep op de kermis als een tierelier. Helemaal 
toen er in 1928 ook een orgel bijkwam.

Aan wal in Garmerwolde
En hoe zijn jullie dan definitief in Garmerwolde 
beland? Freddie: ‘Dat zit zo: pa had in zijn mili-
taire diensttijd een goeie kameraad opgedaan. 

Gasten kwamen van heinde en verre naar de bedrijfshal vol kermisattracties 
(foto: Sieb Klaas Iwema)

Dat was Eltje Kremer, aan het einde van de 
negen tiende eeuw geboren in Thesinge. En die 
Eltje woonde in een grote oude boerderij aan de 
Oude Rijksweg in Garmerwolde. Een groot deel 
van die boerderij verhuurde hij, soms aan wel 
twee of drie families tegelijk.’ (HV: die boerderij 
stond naast café De Leeuw en is eind jaren 
zeven tig afgebroken).
‘Pa en Eltje hadden nog regelmatig contact en 
pa had al eens laten vallen dat hij wel weer naar 
de wal wilde. Hij en zijn gezin woonden ’s win-
ters namelijk op een woonboot aan de Hofstede 
de Grootkade. Op die boot ben ik ook in 1934 
geboren’, vertelt Freddie. ‘En ’s zomers reisden 
we met de cakewalk en de woonwagen de ker-

missen af. Dat ging prima, maar ‘s winters was 
het behelpen. Dus toen er op een gegeven 
 moment ruimte in de boerderij vrijkwam ging pa 
daar huren. Dat was vlak na de oorlog. Achter 
die boerderij stond ook nog een schuur, dat was 
ook wel handig: ’s winters stonden daar de 
attrac ties opgeslagen. Ook de woonwagens 
stonden ’s winters bij de boerderij. Dat stond op 
een gegeven moment de medebewoners van de 
boerderij niet aan en zodoende is dat nog een 
rechtszaak geworden. Maar die zaak hebben 
we glansrijk gewonnen. Een aantal jaren later 
wilde Eltje Kremer de boerderij wel verkopen en 
daar ben ik toen ingestapt, samen met mijn zus 
Johanna. Zij en haar man Adam Por zaten toen 
ook al een aantal jaren in de kermiswereld 
(Adam had eerst een fietsenzaak in Groningen). 
Overigens werd onze familie hier in Garmer-
wolde aanvankelijk beschouwd als een vreemde 
eend in de bijt. Je wist immers maar nooit met 
dat kermisvolk. Toen Freddie begin jaren vijftig 
verkering kreeg met Tiny, de dochter van mole-
naar Leugs, werden zowel Tiny als haar ouders 
hierop aangesproken: “of dat wel goed zou 
gaan…”. Bepaalde verenigingen waar Tiny bij 
was gingen zelfs over tot een boycot! En de ge-
meenteambtenaar meende Tiny nog te moeten 
waarschuwen toen zij op het gemeentehuis 
kwamen om in ondertrouw te gaan. Later is dat 
allemaal wel goed gekomen. Heel goed zelfs. 
Als één van de buren ergens mee geholpen kan 
worden staan wij altijd klaar, zelfs ’s nachts kun 
je ons daar wakker voor maken,’ benadrukt 
Freddie.
‘En omgekeerd krijgen wij ook altijd alle hulp die 
we maar kunnen wensen. Kortom, prima vertoe-
ven hier in Garmerwolde. Al die jaren al!’

Henk Vliem

De vergadering van Dorpsbelangen Thesin-
ge was dit jaar net even anders dan anders. 
Anders was dat het bestuur van het podium 
was afgedaald naar de begane grond. De 
toehoorders zaten daar dicht omheen en dat 
gaf een gemoedelijke sfeer. Anders was ook 
dat de notulen en het jaarverslag niet wer-
den voorgelezen. Iedereen kon deze voor de 
vergadering bekijken via internet en tijdens 
de vergadering werden ze paginagewijs 
doorgenomen. Een wat zakelijker aanpak, 
die ook goed is, maar... het is misschien ook 
wel een beetje jammer dat dit voorleesge-
deelte nu verdwenen is. Voor altijd of was 
het een proef?

Vrijwel elk jaar zijn er bestuurswisselingen. Een 
bestuurslid dat dit jaar niet herkiesbaar was voor 
een tweede termijn was Annelies Hofstede. Zij 
werkte als penningmeester en secretaris. Dat ze 
de penningen voorbeeldig deed, liet ze ook dit 
jaar weer zien met een perfect kloppende kas en 

Jaarvergadering Dorpsbelangen Thesinge
een dito overzicht van de financiële situatie. Ook 
Joline Bosmans en Heina van Zanten verlieten 
het bestuur. Alle drie werden ze door voorzitter 
Geerten Eijkelenboom bedankt voor hun inzet.
Gelukkig zijn er twee nieuwe bestuursleden ge-
vonden in de persoon van Alex Mollema en Paul 
Witkamp. Het is voor het bestuur steeds lastiger 
om mensen voor deze taak te vinden. Dat komt 
niet omdat er geen enthousiastelingen in het 
dorp zijn. Enthousiaste dorpelingen genoeg en 
die willen zich best inzetten voor een kort du-
rende klus, maar niet voor een bestuurstaak die 
langere tijd in beslag neemt. Des te meer reden 
voor het bestuur om nog meer dan voorheen 
met verschillende werkgroepen te werken. Dat 
verlicht de bestuurstaken en maakt het mogelijk 
toch alle punten die voor ons dorp van belang 
zijn, te behandelen. Of dat allemaal gaat lukken 
zullen we volgend jaar zien.
Een niet onbelangrijk onderdeel van de jaarver-
gadering is de ‘De Roelie Dijkema prijs’. Vorig 
jaar viel die het bestuur van de Oranje Vereni-

ging ten deel en zwierf de prijs langs de verschil-
lende leden. Nu blijft de prijs gewoon op een 
plek staan en wel bij Janna Hofstede in de tuin. 
Zij kreeg de prijs voor al haar werk voor ‘De No-
aberstee’. Een zeer terechte winnaar.
Van het Groninger Landschap waren Marco 
Glastra (directeur) en Anne Hendriks (beheer-
der) aanwezig. Zij vertelden over het land achter 
de molen dat onlangs door de organisatie werd 
aangekocht en stelden de vraag hoe aan dat 
land een bestemming zou kunnen worden gege-
ven. Een werkgroep gaat zich hierover buigen. 
Tot slot werd er gebrainstormd over het thema 
van de Feestweek 2015. De drie overgebleven 
thema’s waar het bestuur er een uit moet kiezen 
zijn: ‘Eten en zo’, ‘Uitdagingen/Oud en Nieuw’ 
en ‘Dansen voor Vrede’. Een mooie eerste taak 
voor het vernieuwde bestuur. 

Pluc Plaatsman



14



15

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen

Stemmen in het Trefpunt, Thesinge (foto: Mareen Becking) Stemmen in het dorpshuis van Garmerwolde (foto: Andries Hof)

Alle 20 watt tl-buizen aan de Dorps- en Lageweg in Garmerwolde zijn nu vervangen door armaturen met 
ledlampen. Maar met een verbruik van 19 watt tegenover 20 watt kun je niet echt spreken van een enorme 
energiebesparing… De lichtopbrengst is wèl hoger. Bovendien zijn deze lampen zeker 12 jaar onderhoudsvrij. 
(foto Andries Hof)

Dorps- en Lageweg voorzien van LED-verlichtingWist-u-dat…
•  de KroegQuiz die gepland was 

op 4 april in café Jägermeister is 
verplaatst naar 16 mei?

•  het om 19.30 uur begint, de en-
tree € 2,00 is en deel kan worden 
genomen in teams van maximaal 
5 personen?

•  individuele spelers ter plaatse in 
een team worden ingedeeld?

  2014   2010
 % stemmen zetels %  stemmen zetels
Totaal 64,0 3660 13 62,1 3450 13
PVDA 15,7 573   2 31,3 1081   4
CDA 22,7 831   3 24,6 849   3
AB 24,3 891   3 22,3 769   3
CU 18,4 673   3 21,0 726   3
GL 17,3 632   2
Blanco 1,3   47
Ongeldig 0,4   13
(bron: Dagblad van het Noorden)

2014 Garmerwolde Thesinge
 % stemmen %  stemmen
Totaal 69,9 299 73,9 325
PVDA 29,4   88 8,0   26
CDA 13,4   40 43,1 140
AB 25,8   77 7,7   25
CU   5,0   15 5,5   18
GL 24,7   74 35,1 114
Blanco  1,0     3   0,6      2
Ongeldig   0,7     2   0,0      0
(voorlopige telling)

Gemeente 
Ten Boer
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Agenda

Foto van de maand

Colofon
Eindredactie
Garmerwolde:
Hillie Ramaker-Tepper  050 541 5335
Marja Wijnand-de 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: € 16,50 p.j.
Bij autom. incasso: € 13,50 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 15 april vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 09.00 - 11.30 
uur: Inloopochtend Noaberstee.
Elke vrijdag
Thesinge; 17.00 - 22.00 uur: Café 
De Oude School open.
Zaterdag 29 maart
Thesinge; vanaf 9.00 uur: ophalen 
oud papier.
Dinsdag 1 april
Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur 
Presentatie van de plannen voor 
het trapveldje aan de Molenweg.
Vrijdag 4 april
-  Garmerwolde, De Leeuw; 

Dorpsborrel vervalt.
-  Ten Boer; van 13.00 - 16.00 uur: 

aanleveren snoeihout bij de 
werkplaatsen, Boltweg 1.

Zondag 6 april 
Garmerwolde, De Leeuw; vanaf 
16.00 uur: Vrijwilligersborrel 
aangeboden door de Vereniging 
Dorpsbelangen en Stichting 
Dorpshuis de Leeuw. Zie artikel in 
deze krant.
Woensdag 9 april
Thesinge, Trefpunt; 9.30 uur: In de 
Noaberstee het vervolg van 
Theo’s voettocht naar Santiago de 
Compostella.

‘De Soos’
De klaverjasavond in maart heeft 
de volgende uitslag opgeleverd:
1. Ria Visser 5419
2. Jan van der Molen 5361
3. Jannes Ramaker 5283
4. Kees Wierenga 5106
De volgende keer is op dinsdag 
8 april, aanvang 20.00 uur.

Jannes Ramaker

Nu alle omgevallen bomen op het strooiveld van het kerkhof 
zijn opgeruimd, kan er weer naar harte lust verstrooid worden 
(foto Andries Hof)

Vrijdag 11 april
-  Thesinge, Trefpunt; 19.00 uur: 

Jazzend eten met trio 3Lax (zie 
februarikrant). Reserveren: 
stichtingfelicitas@gmail.com.

-  Garmerwolde, kantine GEO; 
19.30 uur: een gezellige BINGO 
voor jong en oud.

-  Ten Boer, Boltweg 1; van 13.00 -
  16.00 uur: aanleveren snoeihout 

bij de werkplaatsen.
Zaterdag 12 april 
Garmerwolde, De Leeuw; 10.00 
uur: Klusdag in en om het 
Dorpshuis. Zie artikel in deze 
krant. 
Zaterdag 19 april
Thesinge; vanaf 9.00 uur: ophalen 
oud papier.
Maandag 22 april (tweede 
Paasdag)
-  Garmerwolde; 10.00 uur: Paas-

eieren zoeken op het land van de 
familie Werkman (naast de kerk).

-  Garmerwolde, De Leeuw; vanaf 
11.00 uur: Noten schieten voor 
oud en jong, kosten: € 2,50.

Woensdag 23 april
Garmerwolde, dorpshuis De 
Leeuw; 19.45 uur: Bij de Vrouwen 
van Nu vertelt Liefke Knol over 
haar boek ‘Het Babyhuis’, het 
verhaal van dertien kinderen die 
tijdens de Hongerwinter vanuit 
Amsterdam naar Groningen 
werden gebracht.

Donderdag 24 april
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 
uur: Koffiemorgen.
Vrijdag 25 april
-  Garmerwolde; van 18.00 - 20.00 

uur: ophalen oud papier.
-  Ten Boer; van 13.00 - 16.00 uur: 

aanleveren snoeihout bij de 
werkplaatsen, Boltweg 1.

Wist-u-dat…
•  u de Feestweek Garmerwolde 

al kunt noteren in uw agenda, 
namelijk 3, 4 en 5 september?

•  deze wordt georganiseerd in 
samenwerking met Rederijkers-
kamer Wester die haar 150-jarig 
jubileum viert?

Stoomfluitje
Aangeboden:
Huisje in onderhuur. Voor de 
periode van 15 mei t/m 24 
augustus ben ik op zoek naar een 
onderhuurder voor mijn knusse 
huisje, Hendrik Ridderplein 3. 
Voor 4 maanden is er plek voor 
1-2 personen in het huisje met 
woon-eetkamer, keuken, badkamer 
met separate WC en een 
slaap kamer. De kosten bedragen 
€ 550,00 per maand. 
Heb je interesse of ken je iemand, 
neem dan contact op en kom 
langs om een kijkje te nemen.
Mareen Becking, 06 85 289 751 of 
mareen_b@hotmail.com.


