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Harm Jan Havenga
Ambachtsman in hart en nieren

In 1964 begon Harm Jan Havenga met zijn
aannemersbedrijf aan de Oude Rijksweg
11 in Garmerwolde. In 2001 namen beide
zoons, Peter en Johan, het bedrijf van hun
vader over. Dit jaar bestaat het bedrijf vijftig
jaar. Alle reden om eens met oprichter Harm
Jan te gaan praten.
Hoe het begon
Na de ambachtsschool werkte Harm Jan bij een
aannemer in de stad. Die stimuleerde hem een
aannemerscursus te volgen en zei daar bij: ‘Als
je je diploma hebt moet je voor jezelf gaan beginnen.’ Daar had Harm Jan wel oren naar. Hij was
24 jaar toen hij met zijn aannemersbedrijf begon
en de eerste opdracht kreeg hij van zijn ex-baas:
een spiksplinternieuwe boerderij bouwen in
Eelderwolde. Harm Jan begon met één man personeel maar moest, omdat het een behoorlijke
klus was, meteen een man of vijf inhuren.
In 1965 trouwde hij met apothekersassistente
Hannie en ze gingen aan de Oude Rijksweg 12
wonen. Achter dat huis had hij een grote loods
gebouwd voor opslagruimte. In het dorp waren
er best wel twijfels of het die jongen van Havenga
wel zou lukken. Er waren al drie timmerbedrijven
in Garmerwolde. Maar het lukte best. Hij had
verschillende opdrachtgevers, waaronder bijvoorbeeld de Rijksuniversiteit (RUG) en de
Agrarische Unie.
Harm Jan kocht een bedrijfsauto, knapte een
aanhanger op en trok eropuit door de hele provincie of naar Drenthe. Rond 1970, ‘toen Lewenborg (wijk van Groningen - red.) nog een zandvlakte was’, was hij betrokken bij de aanleg van
die wijk, onder andere door het bouwen van
rioolputten.
‘Het is nu bijna niet meer voor te stellen’, vertelt
Hannie, ‘maar we hadden in het begin nog geen
kantine, dus het personeel of de vertegenwoordigers kwamen aan de keukentafel voor koffie of
om mee te eten met mij en de drie kinderen. Er
moest altijd iemand thuis zijn bij de telefoon,
want je had geen mobiele telefoon. Er waren
geen bouwmarkten, dus als iemand een onsje
spijkers nodig had, dan woog ik ze met een huishoudweegschaaltje af.’

Harm Jan met zoons Peter (links) en Johan (foto: Katja Havenga)
Harm Jan herinnert zich ook dat hij regelmatig bij
thuiskomst meteen weer moest vertrekken voor
een opdracht. Hij werd ook wel ’s nachts weggeroepen als er ergens een inbraak was geweest
of als er een slot vervangen moest worden. ‘Gelukkig werd het gemakkelijk toen we semafoons
kregen. Als ik dan ergens aan het werk was, kon
ik opgepiept worden. Dan moest ik nog vaak wel
op zoek naar een telefoon in de buurt om terug te
bellen.’ Hij ging wel met zijn tijd mee en eind jaren
tachtig had hij op advies van medewerkers van
de RUG al een computer voor zijn administratie,
maar een echte fan is hij er nooit van geworden.
Passie voor bouwen
Het bouwen van dingen deed Harm Jan van
jongs af aan. Toen hij nog op de ambachtsschool zat, bouwde hij een zeilboot op de zolder
van zijn ouders. Als ma vroeg hoe de zeilboot
ooit van zolder af moest komen, zei Harm Jan:
‘Door het trapgat.’ Maar dat lukte natuurlijk nooit.
Dus de zeilboot kon pas van zolder worden weggehaald (stiekem, toen pa en ma er niet waren),

en wel door het dak. Het dak werd open g emaakt,
en toen de boot van zolder was getakeld werd
het zorgvuldig gedicht. En of z’n ouders net
deden of ze het niet door hadden? Misschien
vonden ze het ook wel best.
Iets creëren, iets maken uit het niets, dat is wat
Harm Jan het liefste doet. Het meest uitdagende
is wanneer er echt oplossingen voor problemen
moeten komen. Vooral als iemand denkt dat iets
bouwtechnisch onmogelijk is, ja dan is het het
mooist om er uiteindelijk toch een oplossing
voor te vinden. Zelfs nu hij niet meer in het
bedrijf werkzaam is, klust hij nog vaak aan zijn
zeilschouw ‘Tante Sien’ in het Damsterdiep. En
ondanks het feit dat hij ’s avonds regelmatig tot
een uur of tien op kantoor te vinden was, heeft
hij nooit spijt gehad van zijn keuze om een aannemersbedrijf te beginnen.
Hoe druk Harm Jan het ook had hij maakte tijd
vrij voor sport. In de jaren zestig was hij trainer
en coach van de zeskampploeg uit Ten Boer.
Met de ploeg kwam hij regelmatig op televisie.
Harm Jan en Hannie waren beide achteraf op1

gelucht dat de ploeg werd uitgeschakeld, net
voor de ploeg naar het buitenland moest; de
bevalling van zoon Peter stond eraan te komen.
Het kwam ook regelmatig voor dat de fietsvrienden Uitham en Hamming met de racefietsen
voor de deur stonden om ’s avonds een tocht te
maken. En als fanatiek schaatser was Harm Jan
een van de eersten die mee deden aan de alternatieve Elfstedentochten in Zweden en in Finland.
Havenga Bouw VOF nu
Johan en Peter zijn al vanaf 1994 in het bedrijf
opgenomen en hebben het in 2001 over
genomen. Met hun ervaring willen ze het liefst
‘oplossingsgericht meedenken’ met de klant. Ze
willen niet heel groot worden, maar klein en
flexibel blijven zodat er een directe communica-

Kopijsluiting vervroegd

tie met de klant kan worden onderhouden. Zoals
het nu gaat is de familie tevreden.
De werkzaamheden van Havenga Bouw VOF
zijn nog steeds divers en ook internationaal. Er
staat een nieuwe molen ‘De Immigrant’ in Fulton
op de dijk van Mississippi in de VS. Peter ontwierp de onderbouw voor de molen die bestemd
was als expositieruimte en Johan bouwde in de
VS mee aan het project. Toen het klaar was, is de
hele familie afgereisd om bij de opening aan
wezig te zijn. ‘Dat was een hele bijzondere belevenis’, volgens Hannie en Harm Jan. Verder
ontwierp het bedrijf bijvoorbeeld ook twee uitkijktorens aan het Zuidlaardermeer. Er zijn nog
steeds opdrachtgevers zoals de RUG, Waterschap Noorderzijlvest, gemeenten Groningen en
Ten Boer en ook particulieren. En de aanpak van
aardbevingschade is erbij gekomen.

Harm Jan en Hannie wonen nu aan de Koningsheert 4, een project dat hij in eigen beheer gerealiseerd heeft. Sinds hij zich in 2005 helemaal
teruggetrokken heeft, geeft hij af en toe nog wel
een technisch advies aan het personeel bijvoorbeeld over het gebruik van machines. Dat wordt
nog steeds op prijs gesteld door de medewerkers. Maar verder besloot hij zich niet meer met
het bedrijf te bemoeien. Dat betekent niet dat hij
er niet dagelijks te vinden is. Hij klust wat aan
zijn boot, ruimt wat op, drinkt een kopje koffie
mee en maakt een praatje met diegenen die op
de zaak aanwezig zijn of langskomen. En in de
kantine worden nog vaak herinneringen opgehaald worden, want vijftig jaar is een heel lange
tijd.

Agrishop 15 jaar!

Door drukte in het algemeen en wegens het
feit dat we steeds vaker een 16-paginakrant
maken heeft de redactie besloten de kopijsluiting met twee dagen te vervroegen.
Voortaan is de deadline op zondag om 18.00
uur (dit was dinsdag). Vuistregel: de krant
verschijnt op de laatste vrijdag van de maand
(heel soms de eerste vrijdag van de maand
erna) en dan is de kopijsluiting twaalf dagen
daarvoor. Zoals gebruikelijk staat deze datum op de achterzijde in het colofon, u kunt
het jaarschema bekijken op
www.gentexpress.nl/kopij.
We vragen eenieder vriendelijk doch zeer
beslist zich aan deze deadline te houden;
artikelen of foto’s die te laat worden ingeleverd zullen niet, of pas in de krant van de
maand erna geplaatst kunnen worden.
De redactie

Vergeten
In de septemberkrant zijn we bij de fotocollage
over theaterspektakel ‘Verbroken Verbinding’ van
Wester helaas vergeten de fotograaf te v ermelden.
Bij deze alsnog: het is de heer Sieb-Klaas Iwema.
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Een welverdiende taart voor eigenaar Simon Spanninga (foto: Andries Hof)
De versieringen van de jarige Agrishop (foto: Joost van den Berg)

Irene Plaatsman

Tocht om de Noord
Thesinge beleefde wel een heel sportief weekend op 27 en 28 september. Zaterdag werd de
Thesinger Run georganiseerd en zondag was
het tijd voor de ‘Tocht om de Noord’. Meer dan
1000 wandelaars liepen zondagmorgen al vroeg
door Thesinge. Om kwart voor zeven stempelden de eerste wandelaars hun kaart bij de stempelpost op het sportveld al af om aan ‘De Tocht’
te beginnen. Thesinge was dit jaar het startpunt
voor de wandelaars die zaterdag en zondag 40
km moesten afleggen. Had je het eerste stempel
voor de dag gezet, dan kon je nog even koffie of
thee drinken en op pad. Omdat dit jaar de tocht
als thema had: ‘Ontdek de ziel van de Groninger
Molen’, leek het de organisatie leuk om de lopers bij de molen een stukje speltpannenkoek
aan te bieden, gemaakt van speltmeel uit de
molen van Feerwerd. Zaterdag waren er dan

ook verschillende pannenkoekenbakkers in de
weer geweest om dit voor elkaar te krijgen. En
dus werd je bij de molen Germania goede reis
gewenst voor deze lange tocht en kreeg je een
stukje speltpannenkoek ter versterking. Verder
door de Kapelstraat naar de Kloosterkerk waar
de monniken je opwachtten en uitnodigden om
toch vooral van die heerlijke Thesinger sarcofaagjes mee te nemen voor onderweg. Daarna
over het Klapke via de Dijk en de G.N. Schutterlaan het dorp uit op weg naar het eindpunt
Zuidhorn. Met dank aan alle vrijwilligers gingen
de wandelaars die ochtend goed gemutst op
pad en om negen uur was het weer helemaal stil
in Thesinge.
Pluc Plaatsman
Om 6.15 uur kwamen de eersten van de
duizend wandelaars al door Thesinge
(foto: Joost van den Berg)

Dörpsrun 2014

Modeshow Famoda

Alweer een maand geleden startten 368 deel
nemers aan de Run van Thesinge tijdens een
prachtige nazomerdag. Er waren 49 deelnemers
aan de Kidsrun, 299 deelnemers aan de 4 km, 4
mijl, 10 km en halve marathon en 20 wandelaars. Zij genoten wederom van de mooie routes
en ons gastvrije dorp. Na afloop was het weer
gezellig nazitten tijdens de pastaparty.
Alle medewerkers en sponsoren hartelijk dank;
zonder jullie inzet en bijdrage geen dörpsrun!
Volgend jaar zal de Run op de 3e zaterdag van
september vallen, noteer alvast in uw agenda:
19 september 2015.

Op woensdag 24 september was er voor de laatste keer in het bestaan van de Vrouwen van Nu
afdeling Garmerwolde een modeshow in het
dorpshuis.
De mannequins Ilse, Amber, Joke Groenhagen,
Jannie Huisman, Frouwke de Vries en Elly Vink
toonden op een leuke, ongedwongen manier wat
modehuis Famoda, Fashion & Jeans uit Ten Boer
allemaal te bieden heeft. En dat is veel! Leuke,
draagbare kleding - van gewoon voor alledag tot
heel chique - tot en met maat 56! En voor betaalbare prijzen. Van truitjes met een watervalhals,
hemdjes met dubbel voorpand tot broeken van
superstretch (knelt niet). Maar ook een jasje met
zijdelook of een broek met zilvercoating. De
schoenen en laarsjes (eveneens verkrijgbaar bij
Famoda) staan er heel leuk bij. En het blijft natuurlijk niet bij kijken, ook even voelen is toegestaan! Sommige materialen blijken superzacht.
Wist u dat een sjaaltje eventuele rimpels prima
verbergt?
De trend is poederrose, superstretch, broek met
coating of trendy washing (eerst in elkaar gezet,
en daarna een speciale wassing; dan krijg je dat
beetje gevlekte). En meerdere lagen over elkaar,
bijvoorbeeld een hemdje, blouse plus vestje of

Stoffer Havinga, Menco van der Berg
en Karline Malfliet

De grote massa lopers en wandelaars op de
G.N. Schutterlaan in Thesinge
(foto: Joost van den Berg)

een (dubbelwandig) hemdje plus trui. En het zit
heel lekker, volgens de mannequins. Sommige
combinaties staan hen erg leuk. ‘Moet je kopen!’
luidde dan ook meerdere malen het welgemeende advies vanuit het publiek.
Mede dankzij ladyspeaker Mieke Welling werd
het een supergezellige en informatieve avond. De
leden van de Vrouwen van Nu afdeling Garmer
wolde, Ten Post en Ten Boer hebben genoten!
Hillie Ramaker-Tepper

Enthousiasme bij mannequins en gasten!
(foto: Sieb-Klaas Iwema)

Veel belangstelling bij het Toekomst Zaaien op de biologische boerderij De Geweide Hof waar Piet
van Zanten met dia’s uitleg gaf over de verschillende gewassen en hun kenmerken. Na afloop kreeg
iedereen wat biologische producten mee (foto: Andries Hof)
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Rita van Maar
u i t va a r t s p r e k e r

Kloostersingel 5
9617 BC Harkstede
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Het nieuwe schooljaar op CBS De Til
De bomen verkleuren, overal
eikels en kastanjes en de paddenstoelen schieten uit de grond:
de eerste periode van het nieuwe
schooljaar is alweer voorbij. In
de eerste acht weken is er veel
gebeurd op De Til in Thesinge.

Een impressie

Een nieuwe directeur
Ik voel me als nieuwe directeur
heel welkom op De Til. De kinderen
zijn open en onbevangen en ik ontmoet vriendelijke en meedenkende
ouders, die de school een warm
hart toedragen. Kinderen, leerkrachten en ouders vormen samen
De Til, dat voel ik als ik binnenstap
en dat komt iedereen ten goede.

ling van sociale competentie en
democratisch burgerschap. Het
programma gaat ervan uit dat De
Til een leefgemeenschap is, waarin
kinderen zich gehoord en gezien
voelen, een stem krijgen, en waardoor kinderen leren om samen
beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen
zich verantwoordelijk voor elkaar
en voor De Til, en staan open voor
de verschillen tussen mensen. In
het eerste blok stond het maken
van afspraken centraal (‘We horen
bij elkaar’) en in het tweede blok
zijn de kinderen bezig geweest met
conflicthantering (‘We lossen conflicten samen op’).

geheel aangeboden. Met de les
methode van DaVinci geven leerkrachten geen aparte vakken als
aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, maatschappijleer, techniek,
natuur- en scheikunde, verzorging,
filosofie of levensbeschouwing. Ze
bieden deze lesstof aan binnen een
thema dat een aantal weken centraal staat. Misschien hebt u de
kinderen buiten in de weer gezien
met het ‘Touw der Verwondering’ of
hebt u gehoord over het experiment met rozen en ecoline om de
vochthuishouding van een plant te
bestuderen. Er wordt geleerd in samenhang en vanuit de betekenis
van de wereld om ons heen.

De Vreedzame School
Dit is het tweede jaar van het invoeringstraject De Vreedzame School.
Dit is een programma voor alle kinderen van De Til voor de ontwikke-

De nieuwe methode DaVinci
De methode DaVinci biedt onderwijs in thema’s. De kerndoelen
Oriëntatie op jezelf en de wereld
worden in een samenhangend

De Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek (Feest!) is natuurlijk ook op
De Til uitgebreid aan de orde geweest. Het begon met het uitspelen

van een prentenboek, tussendoor
is er veel gelezen, geschreven, gebakken, gedicht en getekend en
het eindigde met een feestelijke
bijeenkomst met ouders. Tijdens
deze bijeenkomst zijn gouden en
zilveren griffels en penselen uitgereikt aan de kinderen.
Het ‘gewone’ lesprogramma
Gelukkig blijft er ook tijd over om te
rekenen, te knutselen, te leren lezen, te oefenen met spelling, te
spelen, voorstellingen te bezoeken
en te gymmen.
Als u nieuwsgierig bent geworden
naar wat er allemaal op school gebeurt en wilt u eens een kijkje komen nemen, dan bent u op donderdag 6 november tussen 9.00 uur en
11.30 uur van harte welkom tijdens
onze ‘Open School’.
Ellen Meijer

Opknapbeurt dorpshuis De Leeuw
Eens per zes weken gebruikt het
kerkgenootschap van de CGK
Groningen Noord dorpshuis De
Leeuw in Garmerwolde voor het
zingen. Omdat de commissie
‘Goede Werken Activiteit’ vond
dat ze wat voor het dorp terug
moesten doen, werd na ruggespraak met het dorpshuisbestuur besloten de grote zaal plus
het zijzaaltje op te knappen.
En dus werd er op vrijdagavond 26
en zaterdag 27 september druk geverfd door de CGK mensen en vrijwilligers van het dorpshuis. Vanwege het mooie weer kon er buiten
worden g epauzeerd voor thee, koffie en een praatje.

Alles heeft een frisse, andere aanblik gekregen. De zondag erop
werden de inwoners van
Garmerwolde uitgenodigd om hun
zang- en verfkunst te bewonderen.
Geen straf met mooi weer
Ook Willem was op 27 september
aan het verven, maar dan buiten.
Hij klaart de klus soms alleen, en
soms met een collega. Er zit veel
tijd in, maar het gebeurt goed en
secuur. Het dorpshuis wordt zo
weer een plaatje; zeker nu bedrijf
Havenga de aardbevingsschade
ook netjes heeft hersteld.
Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Zowel van buiten als van binnen is dorpshuis De Leeuw weer voorzien
van frisse kleuren (foto: Andries Hof)

Er werd weer lopend gegeten…

Het is kaal

Zaterdag 4 oktober was er voor de
vijfde keer Lopend Eten in Thesinge.
Zo’n tachtig dorps
genoten liepen
volgens het bekende draaiboek van
deur tot deur en genoten van de
vier gangen die door enthousiaste
gastvrouwen en -heren waren bereid. De kwaliteit van het eten en de
sfeer rond de eettafels waren weer
uitstekend. Maar wat vooral opviel
was de geestdrift onder de meeeters: zelden deden zoveel lovende
verhalen de ronde over de genoeglijke sfeer tijdens de maaltijd, de
boeiende gesprekken aan tafel en

Men heeft de bomen langs het
Eemskanaal gekapt. Sommige van
de ongeveer 40 jaar oude populieren zijn wel 1.20 meter in doorsnee.
De snippers van de takken zijn
weg; de stammen liggen nog op de
dijk.
Er is ook zo’n tien meter van het
Jan Wierengabos meegenomen.
Het hout gaat naar de industrie,
bijvoorbeeld voor pallets.

de vrolijke ontmoetingen op straat
tijdens het wisselen.
Niets let ons dan ook om volgend
jaar gewoon door te gaan met deze
gezellige herfsttraditie. Zodra de
nieuwe agenda’s zijn aangeschaft
kunt u het volgende Lopend Eten
meteen noteren, en wel op zaterdag
3 oktober 2015.
Ton Heuvelmans
Het wordt volgend jaar nog een
zware dobber om te tippen aan
dit culinaire hoogstandje
(foto: Mareen Becking)

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema
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Feest in de kerk
Een clipdub, een speurtocht, een kwartetspel en een hapje en een drankje. Kinderfeestje? Nee, meer dan dat. Het waren de
ingrediënten voor de Open middag voor het
hele dorp op 21 september. Aanleiding: de
feestelijke heropening van de gerestaureerde kerk van Garmerwolde.
Geen toespraken
De week ervoor was de kerk al officieel opnieuw
in gebruik genomen door de Stichting Oude
Groninger Kerken, eigenaar van de kerk. Maar
nu was het dorp aan de beurt. De Plaatselijke
commissie, beheerder van de kerk, had alle
inwoners daarvoor uitgenodigd. Het werd een
informeel feestje - het enige plechtige moment
kwam van drie verdwaalde monniken die twee
Latijns liederen zongen. Verder geen plechtige
toespraken, maar wel de première van de clipdub, gemaakt door de kinderen van OBS
Garmerwolde, met de hulp van IVAK de Cultuurfabriek (organisatie voor cultuureducatie - red.),
in opdracht van de Stichting Oude Groninger
Kerken. De clip bestaat uit één lang shot, met
een aanstekelijke melodie. Je ziet de kinderen
van de school naar en in de kerk gaan, maar je
zou ze niet direct herkennen. Als duveltjes
schieten ze tevoorschijn vanachter grafzerken,
als engeltjes duiken ze op uit de banken. Een
griffioen, een leeuw, een adelaar. Aan het eind
valt de puzzel in elkaar. De kinderen beelden
figuren die op de schilderingen staan uit.

De kerk was even de gezelligste huiskamer van het dorp (foto: Sieb-Klaas Iwema)
Garmerwolder Gewelvenkwartet
Een speurtocht, op zoek naar de afbeeldingen
op gewelven en muren. Leuk voor de kinderen,
dacht de organisatie. Maar ook volwassenen
gingen ijverig aan de slag. Alle bezoekers kregen
het Garmerwolder Gewelvenkwartet cadeau om
thuis nog eens na te kaarten. De Garmerwolder
kloostermoppen en appelkoeken volgens geheim middeleeuws recept smaakten goed, net
als de hartige hapjes, de wijn en de ranja. Er was
accordeonmuziek, de zon scheen door de glas-

in-loodramen naar binnen. De kerk was even de
gezelligste huiskamer van het dorp.
Nog meer foto’s zien?
Natuurlijk was een fotograaf van de G & T erbij.
Maar er zijn nog meer foto’s te zien op de n ieuwe
website van de kerk.
Kijk gauw op www.kerkgarmerwolde.nl.
De clip is nog te zien op YouTube.
Anne Benneker

Pelgrimstocht naar Garmerwolde
De initiatiefgroep Pelgrimeren in Noord-Groningen
organiseert op zondagmiddagen pelgrims
tochten van 5 tot 8 km door Noord-Groningen.
De tochten gaan langs historische paden waarbij middeleeuwse kerken worden bezocht. Zondag 9 november gaat de tocht van Noorddijk
naar de kerk van Garmerwolde.
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Spiritualiteit
De groep wil met deze pelgrimswandelingen
mensen actief betrekken bij de cultuurhistorische en landschappelijke rijkdom van NoordGroningen en bij de middeleeuwse kerken in het
bijzonder.
Ook wil zij hen kennis laten maken met de
achterliggende spiritualiteit van twintig eeuwen
christendom. Dat kan via oude teksten, kunst

uitingen als gewelfschilderingen, houtsnijwerk,
architectuur en inrichting van de kerk. Maar dat
kan ook door een stuk muziek, gedichten of
gebeden. Kortom: samen op weg, op zoek naar
wat de mensen, bouwers, kunstenaars en architecten van de middeleeuwse kerken heeft
gedreven.
Meer informatie en opgave:
groningsepelgrimage.wordpress.com

Het gastenboek van de kerk van Garmerwolde
In de augustuseditie van deze krant kon u
meelezen in het gastenboek van de kloosterkerk in Thesinge. Dit keer openen we het
gastenboek van de kerk van Garmerwolde.
De eerste datum die in het gastenboek vermeld
staat, is 21 mei 1977. Het begin van een heel
lange lijst met alleen namen, zo’n 240 stuks, en
plaatsen uit het hele land. Ik zie er de naam van
een vriendin tussen staan. Zij heeft haar oude
agenda’s bewaard en vond daarin de aantekening: Kerkepad NCRV, kerken kijken, Garmerwolde Appingedam, Siddeburen, Noordbroek.
Na deze ‘presentielijst’ volgen er meer, maar die
zijn korter, en ook losse namen - met een onderbreking van 1982 tot 1986. Vanaf 1995 komen
er losse data met namen en soms een korte
tekst. Veel mensen schrijven erbij waar ze vandaan komen. Van Lewenborg tot Loppersum,
van Rome tot Hamburg, van Toronto tot Tel Aviv,
de kerk blijkt mensen uit de hele wereld te trekken. Opvallend vaak ook Fransen. De kerk staat
vermeld in de Franse Michelingids over Nederland.
In de zomer zetten we de kerk zo veel mogelijk
open. Vaak uiten bezoekers daarover hun waardering, sommige zijn ook verbaasd over deze
gastvrijheid.

Een kleine selectie uit het gastenboek:
• Weerzien na zeventien jaar (1995).
(Dezelfde persoon meldt zich twee jaar
later weer.)
• Dat uw mooie kerk nog jaren mag bestaan
(1995).
• Het wordt nodig tijd dat de in de 19e eeuw
afgebroken zijbeuk zuidwest er weer
bijkomt: origineel, betere akoestiek en
ruimtewerking. Streefdatum 6 september
2000? (1996)
• Fijn om een zondagje terug te zijn in
Garmerwolde vanuit Canada (1997).
• Ik weet niet of het romaans of gotisch
o.i.d. is. Ik vind het gewoon een rustige
oude uitstraling hebben.
• Mooie kerk, schitterend orgel. Hopelijk
volgt spoedig totale restauratie (1999).
(De gewenste restauratie komt er hoogst
waarschijnlijk het komende jaar - Anne B.)
Veel bezoekers schrijven dat ze de kerk en met
name de fresco’s zo mooi vinden, organisten
danken dat ze op het ‘het prachtige Van Oeckelenorgel’ hebben mogen spelen. Een enkeling

Noordelijk Bach Consort brengt
Ode aan de Muziek
Het Noordelijk Bach Consort geeft vrijdagavond 14 november een concert in de kerk
van Garmerwolde. Het Bach Consort, een
koor en orkest van goedgeschoolde amateurs, treedt altijd op met professionele
solisten. Dit keer zijn dat Amarins Wierdsma
en Eva van Haaften, twee jonge sterviolistes
uit Groningen. Gezamenlijk brengen ze een
concert met als thema: Ode aan de Muziek.
Het concert wordt geopend door het koor van
het Noordelijk Bach Consort met ‘Hark, Hear
You Not?’ van Thomas Bateson (1570 - 1630),
waarin een ‘Muziek der Sferen’ wordt bezongen.
Dit is de opmaat voor twee dubbelvioolconcerten van Bach en Vivaldi.

Wist-u-dat…
• het MS fonds nieuwe collectanten zoekt?
• u, wanneer u interesse heeft de informatie
hierover kan vinden op www.nationaalmsfonds.nl?
• u ook contact kunt opnemen met Pamela
Zaat, landelijke coördinator van de MS
collecteweek, pamela@nationaalmsfonds.nl,
tel. 010 591 98 39?
• Richt Bouma weer begonnen is met
jeugdtheater in Garmerwolde en Thesinge?

Na de pauze volgt Händels tweede ‘Ode for St.
Cecilia’s Day’ ter ere van Sint Cecilia, de patroonheilige van de muziek, die op 22 november
haar feestdag heeft. Deze ode is een schitterende compositie voor koor, orkest, sopraan en
tenor met poëtische teksten over ‘de hemelse
harmonieën in de muziek, die vorm krijgen in het
sterrenrijke heelal’. Prachtige koordelen worden
afgewisseld met aria’s waarin een instrument
(fluit, viool, cello, trompet, orgel) letterlijk de boventoon voert.
Het concert begint om 20.15 uur. Koffie, thee,
wijn en frisdrank zijn verkrijgbaar. Kaarten zijn in
de voorverkoop € 15,- en € 17,50 aan de kerk.
Meer informatie: www.kerkgarmerwolde.nl en
www.noordelijkbachconsort.nl

• Mijn liefde voor de aarde met alles wat leeft
is groot- wordt slechts versterkt door dit
Indrukwekkend Huis. José, ik hou van jou.
xxx Jan (namen gefingeerd)
• Een afstammeling van Anna Lucia Julsingh,
begraven op 6 juli 1740 in Garmerwolde,
Vrouwe van Scharmer en Gelmersma en
Woltersum.
• Een binnenkomst met een bijzondere
rondleiding van de heer Kuipers; zo
bevlogen en enthousiast heeft hij ons door
de kerk geleid. Hartelijk dank hiervoor.
(2005, een familie uit Castricum).
• Even om het hoekje gekeken in deze
prachtige kerk. Wat fijn om een open deur te
vinden tijdens ons fietstochtje (2009).
• Bravo voor de Stichting Oude Groninger
Kerken!
Dat laatste onderschrijven wij als commissie
natuurlijk van harte!
laat een persoonlijke ontboezeming achter, een
ander een kritische noot.
Anne Benneker
Plaatselijke Commissie Garmerwolde
Stichting Oude Groninger Kerken.

Nog een beetje
ragout?
Zondag 19 oktober was het weer gezellig eten
in dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde. Theo
Spijker had veel lekkers al op zaterdag bereid.
Dit alles werd op de zondag door Theo, Cathelijn
en Edwin verwerkt tot een heerlijk driegangenmenu: een salade met vis en groente vooraf,
ragout met twee soorten brood als hoofdmaaltijd
en vlaflip met abrikoos en druif na. En voor de
kinderen waren er pannenkoeken. Dit alles werd
met een glimlach en onder een praatje met de
tafelburen opgegeten.
Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

• op donderdag 6 november koningin Máxima
de Rijdende Popschool in Garmerwolde
komt bezoeken?
• zij in dorpshuis De Leeuw met de direct
betrokkenen spreekt en er een optreden van
twee bandjes gepland staat?

Stoomfluitje
Gratis af te halen en uit te spitten: kerngezonde
moeraseik, tweeënhalve meter hoog.
Telefoon: 050 302 20 01.

Theo proeft zijn heerlijke ragout voor
(foto: Sieb-Klaas Iwema)
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Een stip in de agenda
Het was laat geworden die vrijdagavond. Net teruggekomen van een
gezellige barbecue van de (oudste)
toneelvereniging van Taisn, sloeg
ik de agenda op voor zaterdag 20
september. Daar stond met stip
vermeld: Thaisner Braderie. Paul
Witkamp en Wendy van Benten
hadden bedacht om voor de eerste
keer in de Thesinger geschiedenis
een braderie te organiseren. Dat
was natuurlijk even afwachten: hoe
zou het gaan? Werd de stip (punt)
aan het slot vervangen door een
komma, zodat het een succes werd
en voor herhaling vatbaar. Of bleef
de stip (punt) staan, zodat de beide
organisatoren er een punt achter
moesten zetten?
Het zag er tenminste bij aanvang
(10.00 uur) veelbelovend uit. De
mist was opgetrokken, de zon
scheen af en toe en het was al gezellig druk. Eerst maar eens naar

de koffie(juffrouw). Ze vertelde dat
ze vroeger juf was geweest op een
basisschool. Vandaar... Bij de ongeveer twintig kramen was van alles te koop. Van petten en baretten
tot emmers met fruit. Van Grunneger bier tot tassen en wadden
varkens (nou ja, geen echte, maar
vlees van...) En je kon er loten
kopen voor het goede doel van Ina
van Zanten-Beekman: Compassion
Nederland. Deze organisatie helpt
ruim 1,4 miljoen kinderen in 26 ontwikkelingslanden.
En dan gaat je maag knorren, wat
doe je dan? Naar de Oude School
uiteraard. Soms moet je het ijzer
smeden als het heet is. Dat kon
men in de smederij doen, want die
was ook geopend. Ook de kloosterkerk kreeg veel bezoek. Alleen jammer dat de molen niet draaide. Er
was te weinig wind. De bezoekers
kwamen overal vandaan. Van Oos-

Rommelmarkt GEO

Voor 18.30 uur stonden de eerste kopers al voor de deur. De opbrengst
was 1165 euro (foto: Joost van den Berg)

Voor elk wat wils… (foto: Mareen Becking)
terhoogebrug, Duitsland, Utrecht
tot Sint Annen. Om ongeveer 15.00
uur was het voorbij.
En...voor herhaling vatbaar?
Er waren ongeveer 600 bezoekers
geweest. En de koffiejuffrouw (mrs.
Bean) had ruim 100 kopjes koffie
verkocht. Met andere woorden: de

punt werd een komma, een gezellige sfeer, prima weer. Op naar het
volgend jaar. Dankzij Dorpsbelangen Thesinge kunnen we weer een
activiteit toevoegen in ons dorp.
Met dank aan Wendy en Paul.
Jakob van der Woude

Afscheid
Voor de tweede keer neemt Henk
Vliem afscheid van de G & T. De
eerste keer was 33 jaar geleden. In
1976 was de herstart van de krant
met Henk als medeweker. Na ongeveer vier jaar nam Henk afscheid
wegens drukke werkzaamheden bij
de ouderraad van de basisschool.
In 2000 ging Henk met prepen
sioen en had weer tijd voor de
krant. Peta Jurjens nam destijds
afscheid en Henk werd haar opvolger als voorzitter.
De tijden veranderen, zo ook de financiële wereld. De bank eiste een
rechtspersoon als rekeninghouder
en de G & T werd een stichting met
een bestuur waar Henk ook voorzitter van was.
Hoe kijk je terug op deze periode?
‘Het was een leuke gezellige tijd
met veel veranderingen. Toen ik
kwam gebeurde alles op papier,
diskettes, plakken met de hand. Nu
gaat alles via de mail, wat een
enorme tijdsbesparing is, het
maken van de krant gaat digitaal.
Het wordt steeds makkelijker en
sneller.’
En het leukste om te doen?
‘Veel dingen. Bijvoorbeeld interviews afnemen, krantje rollen met
de kerst en de jaarlijkse etentjes
met de redactie. De interviews blijven wel want ik blijf schrijven als
freelancer. Maar het wordt nu tijd
voor andere leuke dingen zoals

i
ntensiever bezig zijn met de
Historische Commissie Garmer
wolde.
Al met al heb ik bij de G & T een
ple
zie
rige tijd gehad en zal het
zeker missen.’
Jan Ceulen volgt Henk op als voorzitter.
Detta van der Molen

Nieuwe bezorgster
Hallo, mijn naam is Ellen Tammenga
en ik woon in Ten Boer.
Vanaf september breng ik in het
dorp Ten Boer de Garmer &
Thesinger Express rond.
Ik ga naar de Leon van Gelderschool in Groningen en mijn hobby’s
zijn volleybal en chillen met vriendinnen.
In een gedeelte van Ten Boer bezorg ik elke woensdag de Noorderkrant. En toen mijn opa (Kees
Wierenga - red.) z’n heup had
gebroken heb ik vier maanden de
G &T in Garmerwolde rondgebracht.
Ik vind dat leuk om te doen en van
het geld wat ik hiermee verdien kan
ik iets leuks kopen.
Ellen Tammenga
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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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De veranderende samenleving
Per 1 januari 2015 gaat er veel veranderen. De gemeente krijgt de
regie op een aantal zorgtaken dat nu nog door de rijksoverheid en
de provincies wordt uitgevoerd.
Wat betekent dit voor mensen met een hulpvraag? Wat betekent dit voor
hun familie, buren of vrienden? En hebben deze grote veranderingen invloed binnen onze dorpsgemeenschappen, kerken of verenigingen?
Hierover gaan wij graag met u in gesprek. Van onze kant om uit te leggen
hoe wij de zaken gaan organiseren. En van uw kant hoe u tegen al deze
veranderingen aankijkt.
Maakt u zich zorgen of u nog wel de hulp krijgt die u nodig hebt? Wat wordt
er van mij als buurman verwacht? Wat kan mijn vereniging betekenen voor
iemand die in de knel dreigt te komen?
Hierover organiseren wij een aantal, informele, bijeenkomsten: ‘Dorpentoer’. Deze worden elke keer gehouden in dorpshuis Trefpunt in Thesinge

op donderdag 20 november en in dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde
op donderdag 27 november. Bent u niet in de gelegenheid de bijeenkomst
in uw eigen dorp te bezoeken, dan bent u van harte welkom in één van de
andere dorpen.
Vanaf 18.00 uur bent u van harte welkom. Na een verwelkoming door
wethouder Peter H
 eidema beginnen we samen met een ‘soep van het
huis’ en belegde broodjes. U krijgt informatie over de aanstaande veranderingen. Met elkaar gaan we verkennen of we iets voor een ander kunnen betekenen.
De presentatie van de avonden is in handen van provinciaal chansonnier
Alje van Bolhuis. We sluiten de avond rond 21.00 uur af met een hapje en
drankje. Als u gezellig komt mee-eten, meld u hiervoor dan aan, o.v.v.
aantal personen en het dorp waar u aanwezig zult zijn, op
secretariaatdedeel@tenboer.nl
Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Ten Boer

Zuiderduintjes
Dit is het derde 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’ en deel 2 in de
G & T van maart 2014 onder de
titel Wadzeilen Engelsmanplaat.
De Garmerwolders Ton Bouchier
en en Harm Jan Havenga waren
onder meer van de partij.
In het holst van de nacht verlaten
we het getijdenhaventje van Noordpolderzijl. Terwijl navigator Ton
Bouchier met een verstraler de reflecterende prikken doet oplichten,
stuurt schipper Harm Jan Havenga
de ‘Tante Sien’ feilloos door de ondiepe vaargeul naar het noorden.
Aan weerszijden de donkere kwelders, in de verte het schijnsel van
de vuurtorens van Borkum en
Schiermonnikoog, boven ons het
zwerk, gevuld met ontelbare sterren. Eenmaal op het Wad hebben
de prikken plaats gemaakt voor
blinde tonnen (onverlichte boeien).
We volgen een oostelijke koers,
passeren bij hoog water het wantij
in het Uithuizer Wad, waarna we
afbuigen naar het noorden. Waar
zeelieden eeuwen geleden waren
aangewezen op kustvuren, sterren
en sextant, loodst onze satelliet
navigatie de schouw schijnbaar
moeiteloos door het niet betonde
vaarwater van het Sparregat. Als de

Rottumerplaat

ingevoerde coördinaten overeenstemmen met de door Ton bepaalde eindpositie gaan we voor anker.
Het is dan inmiddels vijf uur in de
ochtend. De korte nachtrust wordt
ruimschoots gecompenseerd door
een fantastisch begin van een nieuwe dag. De strijd met enkele dreigende wolkenformaties wordt door
een venijnig prikkende ochtendzon
glansrijk gewonnen, de weldadige
stilte wordt slechts onderbroken
door de roep van een vogel, een
zeehond houdt ons nieuwsgierig in
de gaten. Om ons heen begint het
Wad droog te vallen, in de verte
zoekt een groepje Wadlopers hun
weg, niet ver van ons vandaan lijkt
Zuiderduintjes als een zilveren
schaal boven het zand te zweven.
Na het ontbijt zet Ton ons met een
dinghy af op de drooggevallen zeebodem. Tien minuten later zetten
we voet aan wal op de oostkust van
Zuiderduintjes.
Welbeschouwd is Zuiderduintjes
niet meer dan een restant van het
destijds veel grotere Rottumeroog.
Sinds het eilandje rond 1930 losraakte, wordt het door het Oostschild van haar grote buur gescheiden. De geul, die een verbinding
vormt tussen de Westereems en
het zeegat Schild, verzandt de laatste decennia echter gestaag. Met
de zuidzuidoostelijke migratie van
Rottumeroog, het naar het noordoosten wandelen van Zuiderduin-

Simonszand

Rottumeroog

Zuiderduintjes

Schiermonnikoog

Waar ligt nu precies Zuiderduintjes? (afbeelding via Ton Bouchier)
tjes en kweldergroei tussen beide
eilanden lijkt een fusie op termijn
niet ondenkbeeldig.
Het beeld van het hoefijzervormige
Zuiderduintjes wordt grotendeels
bepaald door de onafzienbare hoeveelheid schelpen waarmee het
eilandje is bedekt. Tussen de schelpenbanken vormen aangespoelde
wieren en afgestorven planten
resten een prima voedingsbodem
voor biestarwegras, zeemelkdistel,
reukloze kamille en strandmelde.
Op de kleine kwelder van het eiland
geurt de zilvergrijze zeealsem, even
verderop spiegelt zeekraal zich in
de vochtige bodem. Hoewel de
naam anders doet vermoeden kent
Zuiderduintjes geen echte duinen.
Toch verheft het eiland zich op sommige plaatsen tot een meter boven
de voornamelijk uit kokkels bestaande schelpenbanken. Tijdens
onze aanwezigheid is het stil op
Zuiderduintjes. Nesten zijn verlaten,
zeehonden luieren op de zandbanken, op het drooggevallen Wad foerageren enkele honderden vogels.
Pas in het voorjaar zullen aalscholvers, sterns, eidereenden, schol
eksters en vele andere soorten

terugkeren om er te broeden. Op
komende vloed en een donkere
lucht boven Borkum doen ons besluiten terug te keren. We verlaten
Neerlands laatste wildernis. Vanwege artikel 20 van de Natuur
beschermingswet mag het gebied
door buitenstaanders overigens
absoluut niet worden betreden!
Aan boord van de Tante Sien is er
koffie. Terwijl we wachten op hoog
water speuren we met een verre
kijker de omgeving af. In de Eemshaven maken de wieken van de
windmolens overuren, op het Westerstrand van Borkum zijn de strandkorven verlaten, op Rottumer
oog
torent de Emder Kaap hoog uit
boven zijn directe omgeving. Inmiddels is het zachtjes gaan regenen.
Wanneer het Wad zich voldoende
heeft gevuld aanvaarden we de
terugreis. We laten het Sparregat
achter ons, bedwingen het wantij
en varen voor de wind terug richting
Lauwersoog. Rottumeroog en Rottumerplaat zijn nog slechts silhouetten aan de horizon. Van Zuiderduintjes en van onze aanwezigheid
geen spoor…
Evertjan Prins

‘De Soos’
De klaverjasavond in oktober heeft
de volgende uitslag opgeleverd:
1. Ria Visser
5003
2. Henk Vliem
4907
3. Jan van der Molen
4838
4. Ton Bouchier
4690

De volgende keer is op dinsdag 11
november, aanvang 20.00 uur, in
dorpshuis De Leeuw te Garmerwolde.
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Colofon

Foto van de maand
Agenda
Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.00 - 11.30
uur: Inloopochtend Noaberstee.
Elke zaterdag
- Thesinge; 16.00 uur: Café
Molenzicht open.
- Thesinge; 17.00 - 22.00 uur:
Café De Oude School open.
Maandag 3 november
-G
 armerwolde; 8.30 - 9.30 uur:
Chemokar op de parkeerplaats
t.o. De Koningsheert.
- Thesinge; 9.45 - 10.45 uur:
Chemokar op het Hendrik
Ridderplein.
Donderdag 6 november
Thesinge, CBS De Til; 9.00 - 11.30
uur: Van harte welkom tijdens de
‘Open School’.
Vrijdag 7 november
Garmerwolde, Dorpshuis de Leeuw;

Er groeien niet alleen maar planten in de potten van
Thesinge! (foto: Mareen Becking)

vanaf 17.00 uur: Dorpsborrel,
gefrituurde happen verkrijgbaar.
Zondag 9 november
- Thesinge, Kloosterkerk; 15.00
uur: Jan Brokken met het
programma ‘Baltische Zielen’.
- Garmerwolde, NH kerk; 14.00 17.00 uur: Pelgrimstocht van
Noorddijk naar Garmerwolde.
Start- en eindlocatie parkeerplaats Noorddijk tegenover de
kerk. Kosten € 3,00 per persoon.
Zie artikel in deze krant.
Donderdag 13 november
Thesinge: Toneelgroep Heisa
speelt ‘Golf’, een kindervoorstelling
voor CBS De Til, georganiseerd in
samenwerking met Stichting
Felicitas.
Vrijdag 14 november
Garmerwolde, NH Kerk: Concert
Noordelijk Bach Consort ‘Ode aan
muziek’. Zie artikel in deze krant.

Woensdag 19 november
Garmerwolde, dorpshuis De Leeuw;
19.45 uur: Show van historische
kleding door de Vriendenkring van
het Historisch Kostuum. Bij de
Vrouwen van Nu.
Donderdag 20 november
Thesinge, dorpshuis Trefpunt;
18.00 uur: Dorpentoer. Zie artikel
in deze krant.
Donderdag 27 november
Garmerwolde, dorpshuis De
Leeuw; 18.00 uur: Dorpentoer. Zie
artikel in deze krant.
Woensdag 3 december
Garmerwolde, kantine GEO; 19.30
uur: Kerstbakjes maken onder
leiding van Jantje Ypey. Heb je er
zin in? Geef je dan op via de mail
voor 27 november, ymenting@
home.nl. Kosten € 7,50 per
persoon incl. koffie/thee.

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
Zondag 16 november vóór 18.00 uur
via:
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16

13 december
Thesinge, Trefpunt; 10.00 - 16.00
uur: Olga Franssen geeft een
cursusdag klassieke muziek.
Kosten € 25,00 (inclusief lunch).
Voor meer informatie zie
stichtingfelicitas@gmail.com,
06 14 948 438 of www.thesinge.
com/cultuur/felicitas
Zondag 14 december
Thesinge, Kloosterkerk; 14.30 uur:
‘Navidad Nuestra’. Kerstconcert in
Zuid-Amerikaanse sfeer door
TheSingers en Grupo Los Criollos.
De toegang is € 12,50 in de
voorverkoop en € 15.00 aan de
deur. Reserveringen:
tj.dewit@ziggo.nl

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge
Zondag 2 november
10.00 uur in Thesinge
ds. Buikema uit Appingedam
Zondag 9 november
9.30 uur in Thesinge
ds. mw. Rooseboom uit Drachten
Zondag 16 november
10.00 uur in Garmerwolde
ds. mw. Hiemstra uit Groningen
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Zondag 23 november
gedachteniszondag
10.00 uur in Thesinge
ds. Giethoorn uit Groningen
Zondag 30 november
1e advent
9.30 uur gezamenlijke dienst
in Ten Post
ds. Weessies uit Siddeburen

Zondag 2 november
09.30 uur ds. J. Huisman
14.30 uur ds. S. Otten
Woensdag 5 november
Dankdag
19.30 uur ds. N. Vennik
Zondag 9 november
09.30 uur ds. H. Fahner
14.30 uur ds. H. Fahner

Zondag 16 november
09.30 uur ds. G. v.d. Groep
14.30 uur ds. G. v.d. Groep
Zondag 23 november
09.30 uur Dienst des Woords
17.00 uur ds. J. Westerink
Zondag 30 november
09.30 uur ds. R. Jansen
17.00 uur ds. H.D. Rietveld VB

