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GARMER & THESINGER
EXPRESS

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

40e jaargang - mei 2014

Van dienstverband 
naar eigen baas: Dorien Zweers
In 2013 startte GZ-psycholoog Dorien 
Zweers voor het eerst in haar werkzame 
 leven een eigen praktijk in de grote aanbouw 
achter haar huis aan de Luddestraat 11 in 
Thesinge: DOZW – Praktijk voor Behande-
ling en Coaching. De letters DOZW zijn de 
beginletters van haar naam. 

Rust op de klei
In 2005 kregen Dorien en haar man Geerten de 
sleutel van het huis aan de Luddestraat en in het 
voorjaar van 2006 gingen ze er wonen met hun 
twee dochters Tessa (17) en Fu Mei (13). Ze 
woonden in de Ruischerwaard en eigenlijk al 
vanaf de zwangerschap van Tessa zochten ze 
naar een huis in een dorp rond de stad. Net toen 
ze hadden besloten het zoeken maar een tijdje op 
te geven, kwam het huis aan de Luddestraat te 
koop en ze besloten toch maar even te gaan kij
ken. Ze waren meteen verkocht. Van de  beslissing 
om in Thesinge te gaan wonen, hebben ze nooit 
spijt gehad. Tessa en Fu Mei zijn niet altijd even 
blij, maar dat heeft vooral met het fietsen te ma
ken. Geerten en Dorien kijken graag achterin de 
tuin naar de ondergaande zon en volgens Dorien 
maakt de Thesinger klei hen beide rustig.

Zakenvrouw: een vak apart
Dorien heeft een heel uiteenlopend arbeids
verleden. Ze werkte als gedragsdeskundige / 
GZ psycholoog in verschillende instellingen en 
werkt op dit moment in Drachten nog twee 
 dagen per week in de specialistische GGZ. 
Sinds de start van haar praktijk merkt ze dat een 
zakenvrouw zijn een vak apart is. ‘Het is een 
nieuw aspect dat ik op zich uitdagend maar ook 
wel heel eng vind. Het opbouwen van een prak
tijk duurt een hele tijd, wel een jaar of vier. Je 
moet een heel netwerk opbouwen.’ Ze werkt 
samen met de praktijkondersteuners van de 
huisartsen in de regio, Garmerwolde, Ten Boer, 
Engelbert, Harkstede en Slochteren. Gelukkig 
zijn alle contracten met verschillende zorgverze
keraars nu in orde. Om toch contact met colle
ga’s te hebben, is zij lid van de Groninger 

Dorien Zweers (foto: Mareen Becking)

Psychologen coöperatie, want volgens Dorien is 
het heel goed om niet helemaal alleen te werken. 
De praktijk begint nu echt te lopen en dat is 
eigen lijk best snel. ‘Ik ben twee en een halve 
dag beschikbaar voor mijn praktijk en heb nu al 
een dag vol met cliënten.’

In de praktijk
Dorien is breed georiënteerd in coaching en 
 behandeling. Haar passie is om mensen met 
angstklachten bij te staan. ‘Ik vind het heel mooi 
om mensen weer in hun kracht te zetten. Ik 
 behandel mensen die bijvoorbeeld niet meer 
durven autorijden, of niet meer een supermarkt 
in durven gaan, het eng vinden om naar feestjes 
te gaan, of moeilijk met conflicten omgaan.’ 
Daarnaast behandelt ze ook mensen die heel 
intensief met hun werk, gezin, hobby’s, of sport 
bezig zijn en de lat altijd heel hoog leggen.  

Totdat ze het op een gegeven moment niet  
meer vol kunnen houden en helemaal op zijn.
Het kan iedereen overkomen. Soms stapelen de 
dingen zich op. ‘Je ziet dit soort klachten juist bij 
mensen die denken: “Nait soezen, gewoon 
doorgaan, dit kan er ook nog wel even bij”.’ Het 
zijn vaak de mensen die veel op hun schouders 
hebben die klachten krijgen. Als zij dan op een 
gegeven moment zeggen: ‘Ik ben weer zo blij 
met mezelf’, dan word ik daar zelf ook helemaal 
blij van.’ 
Soms vragen mensen aan Dorien of ze bij haar 
op de bank moeten liggen. Maar daar is geen 
sprake van. Ze is gericht op het hier en nu en 
werkt eigenlijk heel oplossingsgericht. Ze werkt 
op basis van verschillende therapieën waar ze 
voor een deel een eigen invulling aan geeft.
In de praktijkruimte hangt een bordje aan de 
muur. ‘De oorzaak van stress is de illusie dat we 
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controle kunnen hebben als we maar hard ge
noeg ons best doen.’ Dorien vertelt dat bijna 
elke cliënt zich er op een gegeven moment wel 
in herkent. Wat ze van veel cliënten in de loop 
van de behandeling hoort, is: ‘Hè, ik kan er nu 
eindelijk wat aan doen.’ Dat is ook wat haar drijft; 
dat mensen door een moeilijk proces gaan en 
dan uiteindelijk weer verder kunnen. ‘Dat is 
prachtig om te zien.’ 
Zie ook de website van Dorien: www.dozw.nl.

Irene Plaatsman

Helaas moesten de oude bomen bij de boerderij van Wigboldus aan de Dorpsweg in Garmerwolde gekapt worden. Ze waren te oud en werden 
gevaarlijk. Populieren kunnen gemiddeld zo’n 60 jaar mee, deze waren ongeveer 100 jaar. De hoogste boom was 27,5 meter en had een doorsnee 
van 2 meter. De wanden daarvan waren nog maar zo’n 20 cm dik. Dus eigenlijk holle bomen zoals u hier kunt zien. Bij een flinke storm werd het 
echt eng. Gelukkig zijn er al weer nieuwe boompjes geplant. (foto en tekst: Cees Leurs)

Spannende tijden de komende zes maanden 
voor Bert Buringa uit Garmerwolde. Hij staat 
name lijk al met één been in de finale van Klouk. 
Maar je weet maar nooit!
Voor wie dat niet weet: Klouk is een kennisquiz 
over de provincie Groningen op RTVNoord. 
Elke dag een aflevering met vier vragen. Wordt 
een vraag fout beantwoord dan valt de kandi
daat onmiddellijk af.
Half Garmerwolde zat de afgelopen maand  

Haalt Bert de finale?
’s avonds aan de buis gekluisterd om met eigen 
ogen te zien of Bert de vier vragen wist. En dat 
ging goed tot de zesenvijftigste vraag, over 
Brinta. Die miste hij, zoals Bert zelf aangaf door 
gebrek aan concentratie. Maar met 55 goeie ant
woorden is Bert de beste Klouker ooit, tot nu toe 
dan. En omdat de beste drie uit de voorrondes 
naar de Kloukfinale gaan zullen we Bert onge
twijfeld in december terug zien. En zien winnen!

Henk Vliem
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Koningsdag Garmerwolde
De eerste Koningsdag is een feit en werd 
 gevierd op zaterdag 26 april (de officiële verjaar
dag was op zondag de 27e). De dag begon om 
11.00 uur met het hijsen van de vlag met een 
muzikale noot van de Trekpadbloazers en aan
sluitend de vrijmarkt op het GEO terrein. Som
migen waren blij dat ze de spullen kwijt waren, 
de ander vond iets uit haar/zijn jeugdsentiment. 
Ook de pluchen dieren vonden gretig hun weg.
En toen begon het ‘minute to win it games’ spel
spektakel. Een stuk of twaalf koppels  van jong 
tot en met ouders – deden mee. Zo maar een 
paar namen: Superhelden, RoodWitBlauw, 
Draak, De Echte Mannen!, 40+, Jett. 
En dan de vrolijke spelletjes, zoals: 
  de teaparty: twee aan elkaar bevestigde thee

zakjes op een gespannen touw gooien. Dat 
viel tegen, maar af en toe lukte het. 

  de rommelkont: een doosje met pingpongbal
letjes op het lichaam, die er via een gat uit 
moesten. Prachtig gezicht die bewegingen!

  cd vangen met twee koekenpannen.
  mummie maken: toiletpapier zo vlug mogelijk 

en zonder scheuren om het lichaam van je 
teamgenoot wikkelen. 

Er waren in totaal zo’n negen spelen. Als laatste 
kwamen de olifantenmars (met een kous om het 
hoofd en een sinaasappel erin acht volle flessen 
omgooien) en stresskip (met vier stappentellers 
 2 x arm en 2 x been  zo veel mogelijk bewe
gingen maken of zo gek mogelijk doen).
Maar voordat de finale werd gespeeld kon men 

eerst nog heerlijke pannenkoeken of bolletjes 
met warme knakworstjes of ham/kaas eten en 
iets drinken.
De teams die wonnen, zijn: 1. Geweldig met 
1382 punten, 2. The Winners 1217, 3. Andar 
1136 en 4. Groen 1056.

En zo was het zomaar drie uur en kon het Oran
jecomité terugkijken op een goed en mooi verlo
pen dag met mooi droog weer en een lekkere 
temperatuur.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

De meer dan hilarische olifantenmars zorgde voor veel lol (foto: Sieb-Klaas Iwema)

Een van de opdrachten bij de stratenzeskamp op Koningsdag in 
 Thesinge; zwemdiploma vereist? (foto: Joost van den Berg)

Team Molenweg/Kerkstraat Taisn in actie: rennen voor je leven! 
(foto: Joost van den Berg)

Op paasmaandag was het traditionele eieren 
zoeken voor de jeugd. Dit jaar was alleen de 
onderbouw (t/m groep 5) aanwezig. De twee 
(chocolade)prijzen zijn naar Sofike Schwab en 
Wende Bijsterveld gegaan.
Bij het noten schieten waren helaas maar vier 
kinderen, dus geen jeugdwedstrijd, maar ze wa
ren wel leuk bezig!
Bij de ongeveer twintig volwassenen was de 
eerste prijs voor Bas Stefano met + 79 punten, 
tweede werd Geert Pops met + 40 en derde 

Paasactiviteiten Garmerwolde
Wim Benneker met + 27; toevallig allen heren.
De beste vrouwen waren Ympkje Westerdijk 
met + 22 punten en Bea Fokkema met + 16. De 
aanmoedigingsprijs ging naar Wim Moltmaker 
met – 83 punten.
Allen werden gefeliciteerd en gingen tevreden 
huiswaarts.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema 

Bas Stefano blij met zijn eerste prijs 
(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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Vraag een meisje van zeventien jaar wat ze 
wil worden. Dan zal je niet vaak ‘uitvaart-
verzorger’ horen. Rita van Maar (54) had al 
heel jong iets met dat beroep. Na een afwis-
selende carrière is het er in zekere zin toch 
nog van gekomen. Sinds 2012 is ze uitvaart-
spreker.

‘Ik weet nog goed dat mijn opa overleed, ik was 
toen zeventien. Ik was erg onder de indruk van 
de uitvaartverzorger, een man in een mooi pak. 
Van de manier waarop hij omging met de men
sen, hoe rustig hij was en hoe mooi hij sprak. Dat 
heb ik altijd onthouden.’ Later solliciteerde zij 
meermalen naar een baan in het uitvaartwezen, 
maar het bleek moeilijk daarin werk te vinden. 
Rita woont met haar man en tweelingzonen (18) 
in Harkstede. Zij adverteert in de Garmer & 
 Thesinger, mede omdat ze een warme band 
heeft met Garmerwolde: ‘Mijn ooms en tantes 
wonen hier al meer dan veertig jaar. Dus ik kom 
hier al van kinds af en heb hier een thuisgevoel.’

Bijzonder jaar
Na haar opleiding aan de INAS (huishoud
school) in Groningen ging Rita aan de slag als 
voedingsassistente in het UMCG (toen nog 
AZG). Daarna volgden verschillende opleidin
gen en banen: hostess bij Joop van den Ende  
in Aalsmeer, kleedster van actrice Mary 
 Dresselhuys, veiligheidsbeambte, receptioniste 
en team leider passagierscontrole op Schiphol. 
Heel uiteenlopende banen, maar altijd werk 
waarin ze veel met mensen te maken had. Sinds 
2008 werkt ze weer als voedingsassistente, op 
haar oude stek, het UMCG, op de hartafdeling / 
thoraxcentrum.
Het jaar 2012 was voor Rita een bijzonder jaar. 
Haar zus overleed na een slopende ziekte. ‘Ik 
had haar tot het einde toe begeleid, en veel en 
intens met haar opgetrokken. We spraken ook 
over haar uitvaart. Ik wilde daar graag spreken 
en samen met haar heb ik mijn verhaal voorbe
reid. Dat ging goed en ik kreeg mooie reacties. 
In datzelfde jaar overleed mijn oom, Jan Noord
hof uit Garmerwolde. Ook op zijn crematie heb 
ik gesproken. Mensen vroegen mij toen hoe 
lang ik dit werk al deed. Toen heb ik besloten 
alsnog uitvaartspreker te worden.’ 

Levenservaring en mensenkennis
‘Als je jong bent, kun je dit werk niet doen, denk 
ik. Omgaan met mensen, luisteren naar men
sen, een inschatting maken hoe ze zijn, dat heb 

Rita van Maar wil een mooi verhaal vertellen

ik wel geleerd in mijn werk. Ik stap ook makkelijk 
op mensen af, ben open. Uit eigen ervaring weet 
ik goed wat het betekent om dierbaren te verlie
zen; mijn moeder overleed al vrij jong, mijn zus 
werd ziek in het jaar dat mijn vader stierf. Ook in 
mijn werk in het ziekenhuis zie ik veel verdriet en 
ziekte, en ook mensen die overlijden.’ 

Persoonlijk woord
‘Het is goed om tijdens een uitvaartplechtigheid 
iemand te hebben die een persoonlijk woord 
spreekt. Maar niet iedereen wil of kan dat zelf. 
Daarvoor kunnen mensen mij vragen.

In overleg met de familie stel ik dan een verhaal 
op, mooi en respectvol. Een verhaal dat niet al
leen verdrietig is, maar waarin ook ruimte is voor 
de vrolijke en goede momenten uit het leven van 
de overledene. Want ook dat dat hoort bij het 
leven.’
U kunt Rita van Maar ook zelf benaderen, zon
der tussenkomst van een uitvaartverzorger. 
Voor meer informatie: 050 404 0734 / 06 57 806 
388, ritavanmaar@live.nl.

Anne Benneker 

Rita van Maar (foto: Andries Hof)

 Garmerwolde Thesinge

CDA 21 74
PVV 18 7
Partij vd Arbeid 35 24
VVD 18 3
D’66 30 27
GroenLinks 41 51
SP 24 20
CU/SGP 6 15

 Garmerwolde Thesinge

Piratenpartij 3 1
50 plus 5 2
Partij vd Dieren 15 13
Overig 2 9
Blanco 3 3

Opkomst 221 243

Uitslag Europese 
verkiezingen 22 mei

Bron: www.tenboer.nl onder voorbehoud 
van typefouten
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Open deuren
Zaterdag 10 mei was het Nationale Open 
 Monumenten, Molen en Orgeldag. Het weer 
was niet echt geweldig: veel regen. De molen in 
Thesinge was open en had de Groninger vlag 
wapperend in top. In de smederij was Sybolt 
Oudman met de jeugd bezig ijzeren plaatjes om 
te buigen tot pennenstanders en hij wilde ook 
nog ijzer  smeden. 
Ook de NH kerk in Garmerwolde was open en 
de heer van Dijk gaf uitleg over wat er zoal ge
restaureerd is. De banken zitten al in de bruine 
verf, het orgel krijgt nog een ander kleurtje. 
 Ongeveer acht mensen (van Almelo tot Fries
land) hebben gebruik gemaakt van de orgel
bespeling.
Toen naar de Noordermolen op de grens van 
Garmerwolde en Noorddijk, waar molenaar Kalk 
uitleg gaf over zijn watermolen. De houten vijzel 
is 25 jaar oud en kan zes kuub per minuut pom
pen; hij draait pas bij windkracht 3. De molen 
heeft geen zeilen maar houten kleppen; als je 
hem in rust zet, zet je de wieken geaard weg 
tegen blikseminslag. 
Ze vertelden allemaal even enthousiast.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema
Tije ten Cate en Casper Oudman waren benieuwd of Sybolt Oudman van een stuk ijzer ook een 
zwaard kon maken… (foto: Sieb-Klaas Iwema)

Vrijdag 16 mei was de jaarlijkse quizavond in 
café Jägermeister te Garmerwolde. Er deden elf 
teams van 4 of 5 mensen aan mee met verschil
lende zelfbedachte namen zoals De Poedels, 
Agriteam en Mensen Die Het Niet Weten. Zou 
het laatste team al geweten hebben wat de 
 vragen zouden zijn??? Want de vragen en op
drachten waren pittig! Zoals het herkennen van 
oude trouwfoto’s en stemmen uit het dorp, het 
ontcijferen van plaatjes van Dr. Denker of de 
 vragen over tractoren. Wat is bijvoorbeeld dub
bellucht? A,B of C? B (twee uitlaten aan de 
achter zijde om de rook vlug kwijt te zijn) was het 
niet. 
Het was wel leerzaam. Wie weet bv. wat een 
varicocèle is en hoe vaak komt er bij u een com
mensaal aan de deur? En herkent ú de begin
tunes van bekende tvseries?
De uitslag was als volgt: Een gedeelde vierde 
plaats voor Blanco en HDLD met 68 punten; de 
derde plek voor Alberta met 70 punten, gedeeld 
tweede werden Babe I en Café Noir met 71 pun
ten en de eerste plaats was voor WWW met 77 
punten. Het team Atheneum (jeugd) met 47 pun
ten kreeg de aanmoedigingsprijs. Dit wil niet 
zeggen dat er bij de andere teams geen jonge
ren waren.
Het was een zeer gezellige avond met een heer
lijke zomerse temperatuur. Voor je het wist was 
het twaalf uur.
Met dank aan Jägermeister voor de hapjes en 
de prijzen en de vele deelnemers en het publiek 
uit Garmerwolde en Thesinge voor hun komst. 
Op naar de volgende quiz van de Feestweek
commissie.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Wat een potpourri!

Na de Kroegquiz in café Jägermeister neemt Johan Havenga de prijs voor zijn team in ontvangst 
van Jeannet Miedema en Joke Boogholt (foto: Andries Hof)

Varicocèle: spatader aan de balzak; commensaal: een kostganger; potpourri: een bonte 

verzameling. Een trekker met ‘dubbellucht’ heeft twee paar achterwielen voor een betere 

drukverdeling van het gewicht op een zachte ondergrond.
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Aardbevingsschade aan cultureel erfgoed
Veel van onze lezers hebben met aard bevings-
schade te maken: schade aan bijvoorbeeld 
muren, kozijnen en vloeren. Soms betreft de 
schade cultureel erfgoed. Daar kregen Patri-
cia Suer en Michelle Smelik mee te maken. 
Twee historische muurschilde ringen in hun 
boerderij aan de Lageweg 22 in Garmerwolde 
werden zwaar beschadigd en gerestaureerd 
door onder meer restauratieschilder Lut Gie-
len die in Garmerwolde woont.

Twee beschadigde oude taferelen
In twee kamers van de boerderij van Patricia en 
Michelle bevinden zich grote schouwen. Op 
beide schouwen zijn romantische taferelen ge
schilderd uit een ver verleden. Het ene tafereel 
stamt uit 1873. Op de andere schouw is een 
tafereel geschilderd dat nog veel ouder is. Ze 
waren steeds van plan om de beide schilderin
gen nog eens te laten schoonmaken en bij te 
laten werken. Maar door de renovaties aan hun 
boerderij was dat er steeds bij gebleven. 
‘Eerst hadden we het helemaal niet zo door, 
maar op een gegeven moment zagen we dat de 
ene schouw was losgeraakt van de muur,’ vertelt 
Michelle. De andere schouw had een grote 
breuk die midden door het geschilderde tafereel 
liep. Het onderste deel van die schildering hing 
helemaal naar voren. En in beide schilderingen 
zaten enorme barsten en scheuren. Dat was het 
moment om een taxateur van de NAM in te 
schakelen. De schade bleek door de aardbevin
gen te komen. De oudste schildering moest, om 
voor de toekomst bewaard te blijven, helemaal 
worden gestut en ingepakt. De kalklaag waarop 
geschilderd was, was gebroken en zat zo los dat 
die helemaal zou afbrokkelen. 
Dat zou toch jammer zijn, want er zijn maar wei
nig boerderijen waar afbeeldingen op een stuc
laag zijn geschilderd. In Garmerwolde was één 
andere boerderij (die van Piet van Zanten) waar 
een dergelijke schildering aanwezig was. Die 
schildering, destijds door het Groninger  Museum 
aangekocht, werd tijdens de verhuizing naar het 
museum onherstelbaar beschadigd. Patricia en 
Michelle besloten Lut Gielen en Daniël Oudman 
in te schakelen voor de restauratie. Lut was ook 
betrokken bij de restauratie van de kerk in 
 Garmerwolde.

Michelle Smelik, Patricia Suer en Lut Gielen voor een gerestaureerde schildering 
(foto: Mareen Becking)

De schade aan een van de schilderingen na de aardbevingen (foto: Mareen Becking)

De klus geklaard, een prachtig resultaat
Ook Lut was bij het interview aanwezig en ver
telde dat zij, toen ze de schade bekeek, zag dat 
de schilderingen nog te herstellen waren en zo 
behouden konden worden voor de toekomst. De 
schouwen zijn opgebouwd uit een lattenwerk en 
klampstenen met daaroverheen een kalklaag op 
basis van schelpen. De taferelen zijn op de kal
klaag geschilderd. Eerst zorgden Lut en Daniel 
ervoor dat de beide werken geconsolideerd wer
den. Voor de restauratie gebruikten ze klassiek 

oude materialen, zoals kalk, krijt, water en alco
hol. Lut injecteerde de scheuren met dat meng
sel waarbij op den duur de alcohol en het water 
verdampt. Het materiaal dat overblijft geeft geen 
spanning (zoals gips) en trekt geen vocht aan. 
Volgens Patricia leek hun huis op een gegeven 
moment wel op een laboratorium. Maar het was 
een feest om Lut en Daniël heel geconcentreerd 
aan het werk te zien. ‘Die concentratie is nodig’, 
volgens Lut, ‘je onderzoekt elk stukje, je kijkt, 
voelt, ruikt en luistert, je hebt bij zo’n restauratie 
al je zintuigen nodig.’ 
Na twee weken was de klus geklaard en het 
 resultaat is fantastisch. De taferelen zijn mooi 
schoongemaakt en als finishing touch zijn ze in 
de boenwas gezet. De kleuren komen veel beter 
uit en de taferelen zijn veel levendiger gewor
den. ‘Je ziet de breuklijnen nog wel, maar dat is 
nu eenmaal zo. Dat hoort nu dus ook bij de 
 geschiedenis van deze beschilderde schouwen. 
Dat ze in de tijd van de aardbevingen bescha
digd werden en weer gerestaureerd. Zo gaat het 
ook met mensen, die krijgen ook rimpels als ze 
ouder worden’, zegt Patricia.
Lut is voldaan, Patricia en Michelle zijn tevreden 
over het resultaat. Nu maar hopen dat er geen 
nieuwe schade ontstaat.

Irene Plaatsman



8

Kleintjes van 0 tot 4 leren zelf 
eten: ‘Eten voor de kleintjes door 
Stefan Kleintjes’. Misschien vraagt 
u zich nu af wie wat (of wie) eet: 
lees dan het boek van Stefan 
Kleintjes uit Thesinge. 
Dit nieuwe boek, alweer in de 
derde druk, krijgt op bol.com  
5 sterren!

Voordat de familie Hof-Vooijs naar Garmer-
wolde kwam, woonden ze bij de boerderij 
van een melkveehouder in Ellerhuizen. Van-
wege de koeien waren daar tijdens de zo-
mermaanden altijd veel vliegen. Dat bracht 
Andries Hof op het idee om vleesetende 
planten te kopen.

Door de overvloed aan insecten groeiden de 
planten als kool. Via boeken en internet kwam 
hij aan de informatie om ze goed te verzorgen. 
Hierdoor kwam hij ook te weten hoe hij deze 
planten kon vermeerderen. De ene soort laat 
zich makkelijk scheuren, terwijl je de andere het 
beste kan zaaien. 
Wat Andries bijzonder fascineert is dat deze 
planten, behalve dat ze insecten eten, zulke 
exotische vormen hebben. Zo heeft de Zonne
dauw kleverige bolletjes aan de bladeren, terwijl 
de tropische Nephentes met buikachtige bekers 

Vleesetende planten, een bijzondere hobby
de insecten lokken. De Sarracenia’s scheiden 
met hun statige lange kelken een honingachtige 
geur af. Sommige soorten krijgen hele aparte 
kleuren als ze in de zon staan. 
‘Het is leuk om te zien hoe zo’n plant zich ontwik
kelt vanuit een zaadje’, vertelt Andries enthousi
ast. In kweekbakken voor de grote dakramen 
van de slaapkamers experimenteert hij met ver
schillende soorten. Vleesetende planten groei
en uitsluitend op voedselarme grond en hebben 
vaak veel licht nodig. Dat is hier voldoende aan
wezig. Maar ook het grondmengsel is van be
lang voor een goede ontwikkeling van de plant. 
Andries gebruikt hiervoor tuinturf die hij ver
mengt met kleine schorssnippers en perlietkor
rels tot een geschikt mengsel. Dat laatste zorgt 
voor voldoende zuurstof voor de wortels. 
In Garmerwolde zijn veel minder insecten dan 
op de boerderij. Daarom kan je Andries wel eens 
door de achtertuin zien lopen met een bakje, op 

zoek naar klein ongedierte om de planten bij te 
voeren. De regenton achter het huis zorgt voor 
voldoende water. In leidingwater zitten namelijk 
stoffen die de vleeseters niet kunnen verdragen. 
Behalve de Nephentes kennen alle planten een 
zomerwinterritme. In de herfst neemt de groei 
af en sterven de bladeren, waardoor de planten 
zich in de winter klein kunnen houden. De Sar
racenia kan zelfs tegen vorst en is hierdoor ook 
geschikt als tuinplant. Natuurlijk wel in een 
aparte pot, want de Groningse klei is veel te voe
dingsrijk. Het is een leuke hobby die niet veel 
geld hoeft te kosten. Wel moet je geduld hebben 
en goed voor planten kunnen zorgen om ze te 
kunnen behouden. Vanaf eind mei zijn enkele 
makkelijk te houden soorten ook in beperkte 
voorraad verkrijgbaar in de Agrishop.
 

Frida Hoens

V.l.n.r. Zonnedauw, Nephente, Sarracenia 
(foto’s: Andries Hof)

Gratis af te halen:
IKEA Poäng fauteuil, kleur beige en 
een IKEA Sandy 3zitsbank, kleur 
bruin. In goede staat. Koos van de 
Belt, tel. 050 302 3432.

Te koop:
Diverse plantjes o.a. petunia’s, afri
kaantjes, zinnia’s en lobelia’s. R.J. 
Ganzeveld, W.F. Hildebrandstraat 
45, Garmerwolde.

Stoomfluitjes
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Op zaterdag 10 mei gaf imker Jeroen  Hummel 
op uitnodiging van Mareen Becking een 
 lezing over bijen in het Trefpunt te Thesinge. 
Ongeveer negen mensen kwamen op deze 
bijeenkomst af.

Dansende bijen en bezige bijen
Jeroen kan inspirerend vertellen over het leven 
van de bij. Elke vroege ochtend vliegen verken
ners uit de bijenkast, die wel uit 45.000 bijen kan 
bestaan, om op zoek te gaan naar voedsel. Als 
ze terug zijn in de kast voeren de verkenners 
een bijendans uit. Alle bijen kijken toe om te 
 weten waar die dag een geschikte plek is om 
stuifmeel en nectar te verzamelen. Als het bijen
volk tegen de zon in moet vliegen danst de 
 verkenner met een boog omhoog. Aan het 
schudden van de bij kan het volk zien hoever het 
moet vliegen. Hoe langer de verkenner schudt, 
hoe langer het volk moet vliegen om bij het 
voedsel te komen. Daarna vliegt het hele volk 
uit. De volgende dag begint het ritueel opnieuw. 
Die bezige bijen hebben niet een heel lang 
 leven. De eerste drie weken blijven ze in de kast, 
maken ze de eicellen schoon en bewaken ze de 
opening. Dan gaan ze drie weken op pad om 
stuifmeel en nectar te halen. Daarna zijn ze vol
gens Jeroen gewoon af en sterven ze. In de 
winter leven de bijen langer. Het gaat er best 
hygiënisch aan toe als het volk binnen blijft, want 
in de winter houden de bijen hun ontlasting op. 
Als het een graad of 10 wordt vliegen ze uit en 
laten hun ontlasting van een hele periode dan 
ook in een keer los. Daarna gaan ze weer voed
sel verzamelen. Een imker kan gemiddeld twee 
à drie keer per jaar de honing uit de raten 
 slingeren. 

Zonder bijen geen leven
Een koningin legt wel 1500 eitjes per dag en dat 
drie jaar lang. Als een kast te vol wordt raakt de 
koningin haar eitjes niet meer kwijt. Het volk 
gaat zwermen en neemt voor drie dagen voed
sel mee en de achtergebleven bijen zorgen voor 
een nieuwe koningin. Iedereen die wel eens een 
zwerm heeft gezien weet dat die een hels kabaal 
maakt. Mocht je zo’n zwerm zien dan kun je con
tact opnemen met een imker uit de buurt. Ook 
kun je dat op Marktplaats melden en gegaran
deerd is er veel belangstelling voor en wordt de 
zwerm opgehaald.

Bijen belangrijk
Veel van het voedsel dat op ons bord belandt 
wordt bestoven door bijen. Zonder bijen geen 
leven. Er is wereldwijd een teruggang te zien 
van het aantal bijen. Imkers die bijen houden zijn 
dan ook verplicht om te melden of er een bijen
volk doodgaat en naar de oorzaken van deze 
teruggang wordt onderzoek gedaan. De varroa
mijt is bijvoorbeeld een bedreiging. De mijt legt 
haar eitjes bij de eitjes van de bij die daardoor 
worden vernietigd. Daarnaast wordt ook gif, 
 gebruikt in landbouw, tuinderijen en bloemen
teelt, als mogelijke oorzaak genoemd.

Imker worden kan iedereen
Jeroen heeft een kleine tentoonstelling ingericht 
met onder andere basismaterialen voor imkers. 
Zelf is hij imker in hart en nieren. Volgens hem 
dragen imkers bij aan het behoud van bijen. Je 
hoeft er geen opleiding voor te volgen. Je kunt 
gewoon beginnen en advies vragen aan een 
ervaren imker. Het is wel belangrijk om eerst uit 
te zoeken of je allergisch bent voor bijensteken. 
Hij heeft ook nog een tip mocht je door een bij 

gestoken worden: ‘Na een bijensteek vormt zich 
een blaasje op de huid. Pak het blaasje niet vast 
want dan knijp je het bijengif in je lichaam, maar 
schraap het blaasje van de huid en je hebt veel 
minder last.’

Irene Plaatsman

Jeroen Hummel, imker uit passie 
(foto: Mareen Becking)

Tijdens de workshop Thais (nee niet Taisns) koken in De Oude School in Thesinge zijn Ria Visser en Detta van der Molen lekker buiten bezig met 
de voorbereidingen voor een heerlijk maal. Na twee zeer geslaagde workshops Indonesisch koken was deze cursus het derde succes op rij.
Wat zou het volgende land worden? (foto: Joost van den Berg)
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Reinder van der Veen
Magazijnstellingen b.v.
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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Beroemde backline voor De Rijdende Popschool
De Rijdende Popschool heeft van de NCRV een 
prachtige backline cadeau gekregen. De gitaar 
en basversterkers en het Yamahadrumstel, 
waar bekende muzikanten op gespeeld hebben, 
zijn overhandigd in het gebouw van de KRO
NCRV in Hilversum. De apparatuur wordt vanaf 
nu gebruikt door leerlingen van de Rijdende 
Popschool.
Deze backline is voor het eerst gebruikt bij het 
bekende NCRVradioprogramma Paperclip in 
1989. De afgelopen jaren werd het gebruikt door 
de bands die optraden in het Radio 2program
ma Volgspot. Hijlco Span, oudpresentator van 
Volgspot: ‘De reacties stroomden binnen nadat 
we een oproep hadden gedaan via het Oranje 
Fonds. De animo was overweldigend. In de 
 afgelopen 25 jaar hebben grote namen uit de 
Nederlandse muziek hiermee gespeeld. Denk 
aan BLØF, Trijntje Oosterhuis, The Scene en 
Frank Boeijen. Het is heel mooi dat wij hiermee 
jonge muzikanten blij kunnen maken.’

Erik Glazenburg (midden, medewerker van De 
Rijdende Popschool en tevens radiomaker) en 

Niels Steenstra (rechts, initiatiefnemer van 
DRS) ontvangen de backline van Hijlco Span 

(foto: Studio Kastermans)

De Rijdende Popschool is erg blij met de appa
ratuur, die van superkwaliteit is. Op hetzelfde 
moment werd de actie ‘Doneer een instrument’ 
gestart, waarbij mensen opgeroepen worden 
om instrumenten te doneren als deze niet meer 
gebruikt worden. De Rijdende Popschool breidt 

steeds verder uit, dus er is altijd behoefte aan 
(pop)instrumenten.
Iets doneren? Tel. 050 579 2693, info@derijden
depopschool.nl, www.derijdendepopschool.nl.

Sabine Hoes

Jan Brokken komt
Soms krijg je een boek in handen dat gevoels
matig boven andere boeken uitstijgt. 
Een van die boeken waarbij mij dat overkwam 
was het boek ‘Baltische Zielen’ van Jan  Brokken. 
Een werkelijk indrukwekkend boek over mensen 
uit de drie Baltische Staten Estland, Letland en 
Litouwen dat mij diep raakte. Indringende ver
halen over gewone mensen, over musici en 
kunstenaars, over componisten en architecten. 
Aan de hand van dit boek heeft Jan Brokken 
samen met Ursula Schoch (viool) en Marcel 
Worms (piano) een programma samengesteld. 
Jan Brokken leest passages uit zijn boek Balti
sche zielen voor, Marcel Worms en Ursula 
Schoch spelen werken van onder andere Arvo 
Pärt (Estland), P~eteris Vasks (Letland) en Jurgis 
Gaiz̆auskas (Litouwen). Een uniek programma 
dat een bijzonder beeld geeft van Baltische 
 families, Baltische geschiedenis en Baltische 
muziek.
Stichting Felicitas zorgt ervoor dat u dit van heel 
dichtbij kunt meemaken. Op zondagmiddag  
9 november 2014 komt Jan Brokken met dat 
programma naar Thesinge. Een middag die u 
niet mag missen. Het duurt nog wel even voor 
het zover is, maar wacht niet te lang met reser
veren want de eerste kaarten zijn al weg. Stuur 
een mail naar stichtingfelicitas@gmail.com of 
bel 06 14 948 438. 
En... ga het boek en het andere werk van Jan 
Brokken lezen. 
Echt de moeite waard, dat verzeker ik u.

Pluc PlaatsmanUrsula Schoch, Jan Brokken en vooraan Marcel Worms (foto: Merlijn Doomernik)
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Nieuwsbrief Eemskanaalkade
Sinds 2012 werkt Waterschap Noorderzijlvest 
in fasen aan het verstevigen van de Eems-
kanaalkade Noordzijde tussen  Groningen en 
Delfzijl. In deze nieuwsbrief vindt u actuele 
informatie over de werkzaamheden aan de 
Eemskanaalkade.
De redactie heeft verouderde en ook voor 
onze dorpen minder relevante informatie 
verwijderd. Aan het eind vind u een link naar 
de hele nieuwsbrief.

Versnelde aanpak Eemskanaalkade Noordzijde 
Aardbevingen als gevolg van de gaswinning 
door de NAM kunnen ernstige schade aan de 
kanaaldijken en aan de zeedijk opleveren. Dit 
blijkt uit het onderzoek van Deltares in opdracht 
van het ministerie van Economische Zaken. De 
waterschappen hebben aangedrongen op dit 
onderzoek.
Uit het onderzoek van Deltares blijkt dat 63 km 
van de onderzochte kanaaldijken en 43 km van 
de onderzochte zeedijk risico’s lopen. Aard
bevingen kunnen ook schadelijke gevolgen heb
ben voor gemalen, sluizen en leidingen. Ook 
daarop blijven de waterschappen extra alert.
In februari 2014 heeft het dagelijks bestuur van 
het waterschap een plan van aanpak vast
gesteld om de risico’s van de aardbevingen in 
Groningen versneld te beperken. Geplande dijk
verstevigingen op locaties in Ten Boer (het zo
genoemde Dijkpark), Loppersum, Appingedam 
en Delfzijl worden eerder uitgevoerd. Ook 
 worden de dijken op sommige punten extra ver
zwaard. De extra kosten van deze noodzakelijke 
werkzaamheden komen voor rekening van het 
ministerie van Economische Zaken. 
Om de hele Eemskanaaldijk aardbevingbesten
dig te maken moeten verschillende trajecten 
extra verstevigd worden. Hiervoor zijn twee 
 opties. Het verbreden van de achterberm en het 
plaatsen van een damwand aan de landzijde 
van de dijk. Welke oplossing gekozen wordt is 
afhankelijk van de locatie van de dijk.
 
Aanpak 2014 bij Groningen en Woltersum 
In 2014 pakken we enkele trajecten van de dijk 
aan. De ontwerpen zijn ook onderzocht op aard

bevingbestendigheid, en hieruit zijn aanvullende 
maatregelen gekomen. Deze extra maatregelen 
worden bekostigd door het ministerie van Eco
nomische Zaken in verband met de oorzaak van 
de aardbevingen, de gaswinning. 
• Groningen tussen Oostersluis en de J. Brons-
sluis Verzwaren van de achterberm. En het 
aanbrengen van kleikisten tussen het fietspad 
en het water. De kleikisten worden afgeschermd 
met steenmatrassen. 
• Woltersum Vanaf de Bloemhofbrug richting 
Woltersum komt een damwand aan de landzijde. 
Ook tussen de K. de Boerweg en de Kollerijweg 
(ter hoogte van de molen) moet over 100 meter 
nog een damwand aan de landzijde van de dijk 
komen.

Aanpak traject van Garmerwolde tot aan  
Woltersum (Dijkparktraject)
Het deel van Garmerwolde tot aan Woltersum 
(het Dijkparktraject) willen we uiterlijk in 2015 
versterkt hebben met damwanden. Zodat we in 
2016 de geplande dijkverzwaring met bagger uit 
het Damsterdiep kunnen uitvoeren. Rijkswater
staat (RWS) is sinds 1 januari vaarwegbeheer
der van het Eemskanaal en verantwoordelijk 
voor de damwanden van het kanaal. In overleg 
met RWS bekijken we of we werkzaamheden 
aan de dijk slim kunnen combineren.
Rijkswaterstaat werkt tot juni aan een uitgebreid 
inspectieproces. In juni meldt RWS welke ver
volgstappen er worden gezet met betrekking tot 
de damwanden. Waar mogelijk werken RWS en 
het waterschap nauw samen. Vorig jaar deed de 
provincie, toen nog eigenaar van het kanaal, 
onderzoek naar de damwanden van het 
Eemskanaal. Conclusie was dat de damwanden 
op dit traject nog 2 tot 5 jaar meekunnen voordat 
groot onderhoud nodig is.
Vooral tussen Woltersum en de J. Bronssluis zijn 
door bewoners duidelijke signalen afgegeven 
dat ze grote zorgen hebben over de damwanden 
en de dijk. Als waterschap zetten we ons in om 
dit zo snel mogelijk te verbeteren. We zitten re
gelmatig om tafel met omwonenden om de situ
atie te bespreken. Schroom niet om bij concrete 
zorgen aan de dijk contact met ons op te nemen.  

Sinds 1 januari 2014 is het vaarwegbeheer van 
het Eemskanaal van de provincie Groningen 
naar Rijkswaterstaat (RWS) gegaan. Daarmee 
zijn de oeverconstructies (de damwanden) ook 
in eigendom, beheer en onderhoud van RWS 
gekomen.
 
Dijkpark Ten Boer - Bomen achter rioolwater-
zuivering Garmerwolde gekapt
We zijn gestart met de aanleg van het bagger
depot achter de rioolwaterzuivering in Garmer
wolde. Dit is onderdeel van het project Dijkpark 
Ten Boer. De komende jaren drogen we bagger 
uit het Damsterdiep in tot steekvaste grond om 
te gebruiken bij de verbreding van de Eemska
naalkade Noordzijde tussen Woltersum en Gro
ningen. Hiervoor komt in het gebied een bag
gerdepot van circa 40 hectare. Alle nood zakelijke 
vergunningen zijn verstrekt. Achter de zuivering 
zijn bomen gekapt om overslag van grond voor 
het baggerdepot makkelijker te laten verlopen. 
Vanaf half april wordt het depot aangelegd. 
De start van het baggerwerk in het Damsterdiep 
en het vullen van het baggerdepot staat vanaf 
september gepland. 
 
Wat doet het waterschap bij aardbevingen?
Er is geen gevaar dat de dijken bij volgende 
aardbevingen direct doorbreken. Er kunnen wel 
scheuren in de dijk ontstaan die de stabiliteit van 
de dijk mogelijk in gevaar brengen. Mede afhan
kelijk van de weersomstandigheden en het 
water peil achter de dijk. 
Mocht er zich een hevige aardbeving voordoen, 
dan nemen we voorzorgsmaatregelen. Bij een 
beving van 3.0 op de Schaal van Richter doen 
we extra dijkinspecties. Op 13 februari deden 
we dit de ochtend na de aardbeving in Leer
mens. Schade noch bijzonderheden zijn toen 
aangetroffen aan de Eemskanaaldijk, andere 
dijken, dijkdoorgangen (coupures) en waterin
frastructuur.

De hele brief is te vinden op: 
www.noorderzijlvest.nl/actueel/nieuwsbrieven

Waterschap Noorderzijlvest
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Thesinge, 5 mei: 
een Dodge WC 51 op de 

Molenweg 
(foto: Joost van den Berg)

De kolonne van Keep them 
Rolling dendert over de til 
(foto: Andries van der Meulen)

Wist-u-dat…
•  Patricia Suer in het kader van de Tuin en Kunsttiendaagse van 

20 t/m 29 juni van 10.0017.00 uur open tuin en expositie houdt 
van haar tuinbeelden en theaterobjecten?

•  u meer informatie vindt op tuinen.groningen.nl/programma2014/
smeliksuer?

•  de opbrengst in Thesinge van de collecte voor het Nationaal 
Fonds Kinderhulp € 290,33 bedroeg en Fanny Groothoff de gulle 
gevers hartelijk dankt?

•  na de adhocwerkgroep nu ook een aantal burgers hun bezwaren 
tegen de verbreding van de Stadsweg tot megafietspad hebben 
geformuleerd?

•  u het volledige document kunt downloaden op onze website 
(pagina Nieuws)?

Open Tuinendag
Zaterdag 21 juni stellen niet alleen allerlei  mensen in Thesinge hun tuin 
open voor publiek, maar dit jaar voor het eerst ook in Garmerwolde!
Van 11.00  17.00 uur mag iedereen een kijkje in de opengestelde tuinen 
nemen. Vanaf half juni zal de lijst klaar zijn met deelnemende tuinen en 
een korte omschrijving. 
Ook zal er dan een platte grond te vinden zijn op mijn website 
www.labloem.nl.
Mocht je ook nog mee willen doen, of weet je iemand die een leuke, 
knusse, creatieve, inspirerende tuin heeft of tuinliefhebber is, laat het me 
dan zo spoedig mogelijk weten.
Aan de G.N. Schutterlaan 35 zal in de open gestelde tuin ook een boeken
plantjesmarkt zijn. Tevens is er daar koffie, thee enzovoorts te krijgen.
Info: labloem@outlook.com / 06 10 500 773.

Willeke Huistra
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Woensdag 28 mei hebben we de inloop-
ochtend afgesloten met een gezamenlijke 
lunch. Dit is het begin van onze vakantie. 
Vanaf woensdag 3 september tussen 09.00 
uur en 11.30 uur is iedereen weer van harte 
welkom bie Noaberstee ien dörpshoes Tref-
punt ien Taisn. We hopen dan weer samen te 
genieten van gezellige inloopochtenden en 
interessante, informatieve themaochtenden.

Vakantiegevoel door Noaberschap?! 
De vakantieperiode staat voor de deur. Nog 
even, en vele dorpsgenoten trekken er weer op 
uit. Even lekker weg uit de dagelijkse sleur en 
volop genietend weer energie op doen. De een 
verkiest een vakantie in eigen land en anderen 
gaan op ontdekkingsreis naar andere landen, 
culturen en verre oorden. 
Vakantie is niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Ook in Thesinge zijn er dorpsgenoten die thuis
blijven. Sommigen doen dit bewust, anderen 
noodgedwongen omdat hun gezondheid het 
niet toelaat. Of omdat het financieel niet haal
baar is en hun vakantiegeld opgaat aan achter

Noaberstee het vekaanzie
stallige rekeningen, aflossing van hun hypo
theek of aan een ander doel. Er zijn ook mensen 
die er wel even tussenuit willen, maar afhanke
lijk zijn van anderen. Van kinderen, kleinkinde
ren, vrienden of buren omdat ze zichzelf niet 
meer vertrouwd vinden op de fiets, geen rijbe
wijs hebben of niet in het bezit zijn van een auto. 
Maar… die anderen zijn er even niet. Ze genie
ten van een welverdiende vakantie en dat is hen 
van harte gegund. Wat zou het mooi zijn als we 
in de komende vakantieperiode samen onze 
noaberschapdiensten gingen uitbreiden. Dat we 
laten zien dat Noaberschap meer is dan de brie
venbus leeg halen bij de buren, oppassen op 
hond, kat, cavia of kippen, gras maaien of plan
ten water geven bij kinderen, vrienden of dorps
genoten. 
De thuisblijvers, met name ouderen, hoeven 
geen drie weken weg, maar zijn al blij met een 
bezoekje of autoritje door ons prachtige Gronin
gerland. Een lekker visje eten in Lauwersoog of 
Termunten of ergens smullen van een heerlijk 
Italiaans ijsje. Een kijkje nemen bij de zands
culpturen in Zuidlaren of genieten van de boot

jes in waterrijk Friesland en ergens neerstrijken 
op een terrasje. Wat een heerlijk vakantiege
voel! 
Zeg je nou: ‘oké, ik ga eens een thuisblijvende 
dorpsgenoot verrassen’, neem dan contact op of 
bied je dienst aan via www.thesinge.com/noa
berschap/ikbiedaan. We weten dat aanbieden 
makkelijker is dan vragen en daarom ben ik, 
Janna Hofstede, beschikbaar voor degenen die 
er graag even uit willen, maar dat vragen toch 
wel erg moeilijk vinden. Schroom niet om con
tact met me op te nemen. Gewoon doen! 
Om alvast een beetje het vakantiegevoel te krij
gen, trappen we vrijdagmiddag 13 juni om 15.15 
uur af met een rondvaart door de stad Gronin
gen. Iedereen is van harte welkom om aan 
boord te stappen van rondvaartboot ‘Golden 
Raand’. Meer informatie is te lezen op www.the
singe.com/noaberstee/activiteitenkalender. 
Noaberschap: een kleine moeite, een groot ple
zier. 
Een hele mooie vakantie toegewenst! 

Janna Hofstede



15

Op 30 april was het een beetje feest op de in
loopmorgen van de Noaberstee in Taisn. Een 
van de vaste bezoekers, Joke Kalkwiek, was 
jarig geweest en trakteerde op wat lekkers bij de 
koffie.
Het was een spelletjesmorgen, de sjoelbakken 
stonden klaar.
Verder waren we gewaar geworden dat onze 
leidster Janna de volgende dag jarig was en dat 
wilden we niet zomaar voorbij laten gaan. 
In overleg met de vaste bezoekers had Trijn 
Oudman voor een cadeau gezorgd: een grote 
mand met allerlei lekkere dingen er in.
Janna werd door Jannie Ritsema meegelokt 
naar een andere zaal en ondertussen werd de 
verrassing op tafel gezet. De borrel (sapje) werd 
ingeschonken en toen mocht Janna weer terug 
komen. Ze was blij verrast, daar had ze niet op 
gerekend!
We brachten een toost op haar uit en we hopen 
dat ze nog lang de inloopmorgen zal mogen 
 leiden.

Roelie Dijkema

Jarige Janna Hofstede blij verrast 
(foto: Sybolt Oudman)

Janna ‘Noaberstee’ Hofstede jarig

In Thesinge werd zaterdag 24 mei het opgeknapte trapveldje aan de Molenweg feestelijk heropend en gelijk al ingewijd met een voetbaltoernooi 
(foto: Joost van den Berg)
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Agenda

Foto van de maand

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: € 16,50 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 17 juni vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16Elke vrijdag

Thesinge; 17.00  22.00 uur: Café 
De Oude School open.
Elke zaterdag
Thesinge; 16.00 uur: Café 
Molenzicht open.
7, 8, 9, 14 en 15 juni
Thesinge, Kloosterkerk; van 11.00 
tot 16.00 uur: Expositie Jeanet 
Schipper en Annemiek Meijer.
Vrijdag 13 juni
Thesinge, Noaberstee; om 15.15 
uur: Rondvaart door de stad 
 Groningen. Info: www.thesinge.com/ 
noaberstee/activiteitenkalender.
Zondag 15 juni
• Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; 13.30 uur: Fietstocht van 
30 à 35 kilometer langs een mooie 
route. Onderweg een kop thee of 
koffie. Na afloop pizza eten in 
Pizzeria di Stefano. Kosten: 
fietstocht plus pizza € 10,00, 
fietstocht € 3,00. Opgave bij Aafke 
Kooi, aafkekooi@kpnplanet.nl / 06 

Biologisch akkerbouwer Piet van Zanten in zijn strijd tegen 
het ongewenste kruid Gele Kiek (foto: Andries Hof)

25 584 453 of een briefje in de 
bus van  Hildebrandstraat 32.
• Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; vanaf 17.00 uur: Pizzeria 
di Stefano. Reserveren zeer 
aanbevolen. 
info@dorpshuisdeleeuw.nl / 
www.dorpshuisdeleeuw.nl.
16 t/m 19 juni
Ten Boer; Zwemvierdaagse.
20 t/m 29 juni
Garmerwolde, Lageweg 22; van 
10.0017.00: Patricia Suer houdt 
open tuin en expositie.
Vrijdag 20 juni
Garmerwolde; van 18.00  20.00 
uur: Ophalen oud papier.
Zaterdag 21 juni
• Roefeldag.
• Thesinge; Open tuinendag. Zie 
artikel in deze krant.
Woensdag 25 juni
Garmerwolde; 19.00 uur: Jeu de 
boules bij de Vrouwen van Nu.
Vrijdag 27 juni
Garmerwolde, Dorpshuis De Leeuw: 
Optreden Popschool plus GMKG.

‘De Soos’
De klaverjasavond in mei heeft de 
volgende uitslag opgeleverd:
1. Detta van der Molen 5573
2. Riëtte van der Molen 5099
3. Bert Buringa 4907
4. Wilma Tammeling 4419

Let op: De volgende keer is op 
dinsdag 3 juni, een week eerder 
dan normaal!
Juli en augustus wordt er niet ge
kaart; in september beginnen we 
weer met frisse moed: als vanouds 
op de tweede dinsdag van de 
maand, aanvang 20.00 uur.

Jannes Ramaker

Zaterdag 28 juni
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen 
oud papier.
Maandag 30 juni
Ten Boer, Buurhoes; 20.00 uur: 
Seniorenconcert door muziek
vereniging Volharding. De toegang 
is gratis.
Donderdag 31 juli
Garmerwolde; ANBO dagtocht 
naar Hindeloopen. Prijs 50 of 55 
euro per persoon (afhankelijk van 
het aantal deelnemers). 
Aanmelden: Hillie Ramaker, 
tel. 050 541 5335. 
Ook nietleden mogen mee.

Gevraagd:
Wie heeft er een gaskachel voor 
Dorpshuis de Leeuw? 
Eventueel tegen een (kleine) ver
goeding. Tel. 050 541 6341

Stoomfluitje


