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Hannie Havenga:
Groninger van het Jaar 2014
In 2014 stond Garmerwolde echt op de
kaart. De succesvolle Rijdende Popschool
van Niels Steenstra trok zelfs koningin
Máxima naar Garmerwolde, Bert Buringa
werd ‘Kloukste Grunneger 2014’ en Hannie
Havenga ontving de titel ‘Groninger van het
Jaar 2014’. Waar een klein dorp groot in kan
zijn.
Twee keer overdonderd
In december kreeg Hannie onverwachts een
telefoontje waarin gezegd werd dat ze recht
streeks in de uitzending zat bij een radio
programma van RTV Noord. Ze hoorde dat Arjen
Robben de bekende voetballer als eerste
genomineerd was voor deze titel. Na veel trom
geroffel hoorde ze dat zij als tweede genomi
neerd was en daarna Marcel Hensema, onder
meer bekend van Mijn Ede en de televisieserie
Hollands Hoop. Hannie was overdonderd. Ze
wist nergens van en dacht meteen: ‘Hoe kan het
dat ik naast zulke beroemdheden genomineerd
ben?’ Eerlijk gezegd hoefde het niet zo van haar.
Ze maakte zich er niet al te druk om, want ze
ging er vanuit dat ze naast die coryfeeën toch
niet zou winnen.
Toch liep het anders. Haar man Harm Jan en
zoons Johan en Peter hoorden op 30 december
dat Hannie de meeste stemmen had. Ze haal
den haar over om op oudejaarsdag naar de
prijsuitreiking te gaan want dat was ze eerst
niet van plan. Ze dacht: ‘Laat ik maar gaan, dan
zie ik Marcel Hensema en kan ik hem misschien
wel strikken om met zijn stuk ‘Mijn Ede’ naar
Garmerwolde te komen.’ Geen enkel idee dat ze
gewonnen had. Ze was dus ook helemaal ver
rast toen ze in Heiligerlee voor de prijsuitreiking
aankwam en daar familie en wel dertig Garmer
wolders zag staan. Die wisten al lang dat Hannie
de titel gewonnen had. Toen ze het zelf hoorde
was Hannie opnieuw overdonderd. Ze kreeg de
medaille uitgereikt door Mischa van den Berg,
de directeur van RTV Noord, en daarna werd ze
door de aanwezige dorpsgenoten toegezongen

Hannie Havenga, Groninger van het jaar 2014 (foto Andries Hof)
met een liedje dat ze ooit zelf geschreven had.
Toen ze thuis kwam lagen er al bloemen op de
stoep en de dagen daarna kreeg ze nog veel
meer bloemen. Ook tijdens de dorpsborrel in het
nieuwe jaar werden Hannie en ook Bert en Niels
in het zonnetje gezet.
De verbinding zoeken
Volgens Mischa van den Berg was het onver
wacht dat Hannie won, maar toch ook weer niet
helemaal. Veel mensen uit de provincie die heb
ben gestemd herkenden in Hannie wel iemand
uit hun eigen dorp. Iemand die zich inzet voor de
dorpsgemeenschap en mensen met elkaar
verbindt. Dan vinden mensen het leuk om juist
op zo iemand te stemmen.

Hannie met haar creativiteit is ook zo iemand.
De titel kwam niet uit de lucht vallen. Dit jaar
was ze de motor achter de theatervoorstelling
‘Verbroken Verbinding’ bij het Eemskanaal ter
gelegenheid van het 150-jarig bestaan van
Rederijkers
kamer Wester. Ook mensen die
eigenlijk niet in verenigingen of clubjes zitten,
betrekt Hannie bij zo’n project en dat geeft een
enorme verbinding in het dorp. De voorstelling
‘Scrooge’ in de kerk van Garmerwolde was ook
zo’n project waar jong en oud aan meedeed. Het
levende schilderij ‘De Nachtwacht’ is er ook een
voorbeeld van en eveneens de millenniumvoor
stelling ‘Strijd om water’.
‘Als je in Garmerwolde zegt: “Dat kan niet”, dan
is er al heel snel iemand die zegt: “Waarom ei
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genlijk niet?”’ Hannie is overduidelijk zo iemand.
Volgens Harm Jan is Hannie, als er bepaalde
ideeën zijn in het dorp of als ze zelf een idee
heeft, degene die het ook daadwerkelijk oppakt.
Ze blijft daarbij het liefst op de achtergrond,
‘maar houdt de regie wel in handen’.

Nu heeft Hannie er vrede mee dat ze de titel
Groninger van het Jaar 2014 mag dragen.
‘Garmerwolde is weer positief in het nieuws. Dat
vind ik leuk en ik zie de titel als een eerbetoon
aan al die mensen die zich inzetten voor het
dorpsleven.’
Irene Plaatsman

Dank!
Iedereen bedankt voor de inzet bij de nominatie en verkiezing tot Groninger van het Jaar.
Volkomen verrast deel ik de titel graag met allen die zich inzetten voor de leefbaarheid in
onze kleine dorpen.
Dank voor de ondersteuning bij de uitslag en voor de bloemen, kaarten en mails erna.
Hannie

Oplossing kerstpuzzel
Hier dan de oplossing van de puzzel uit de
decemberkrant.
De trekking was voor de redactie niet heel
ingewikkeld: er waren drie (3) oplossingen inge
leverd.
De winnaars zijn 1) Ina Tel, 2) Johan en Aaltje
Mollema en 3) Siebolt Dijkema. Gefeliciteerd!
Voor jullie breinkrakende inspanningen ontvan
gen jullie een van de mooie prijzen (cadeau
bonnen van de Agrishop).
Het bleek een pittige puzzel te zijn. Die Dr B.
Denker heeft niet alleen onze lezers, maar ook
de redactieleden zelf flink aan het zweten gezet!
Sterker nog, ondanks dat ze wel alle opgaven
hadden ingevuld, bleken de drie klouke win
naars toch niet alle opgaven goed te heb
ben. Eén opgave bleek de moeilijkste; hoewel,
als we u vragen: ‘Welke wereldkampioen bok
sen klinkt als Taisn’, dan weet u het natuurlijk
wel.
De gevraagde zin was: ‘Gelukkig tweeduizend
vijftien’. Middels deze oplossing willen wij als
redactie u al het beste wensen voor het nieuwe
jaar!
Hiernaast staan de juiste oplossingen van alle
opgaven; kijk ze door en wellicht ervaart u een
aha-erlebnis.
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Bert Buringa kloukste Grunneger
Ergens begin november werden mijn vrouw
Joke en ik door Bert uitgenodigd voor de
finale van Klouk 2014. Tenminste als we zin
hadden om eens aanwezig te zijn bij zo’n
opname van Klouk. En dit zou natuurlijk
een speciale opname worden, eentje met
een feestelijk tintje want de beste van de
drie kandidaten zou de winnaar van Klouk
2014 worden. Een strijd dus tussen de drie
hoogst geplaatsten van het afgelopen jaar.
Elke kandidaat mocht maar vijftien supporters
meenemen, want de ruimte in de studio was be
perkt. Naast zijn kinderen en hun echtgenoten
had Bert hiervoor een paar vrienden op het oog.
Je moest een beetje feestelijk (netjes) gekleed
zijn, zei Bert, want je kwam immers op de ‘buis’.
En niet te vergeten, je kwam daar als supporter
van Bert. Heel vereerd zeiden we natuurlijk met
een ja. En zo zaten we, een paar dagen na
Sinterklaas, op een zondagmiddag in de Media
centrale. Die Mediacentrale ligt vlak achter de
Euroborg (vanuit Garmerwolde gezien). Daar is
namelijk de studio van RTV Noord gevestigd.
Vroeger was dat gebouw een hal met elektri
citeitsgeneratoren, een onderdeel van de oude
EGD-centrale.
De opname
De ontvangst was in de kantine waar we gastvrij
onthaald werden op diverse drankjes en schaal
tjes met worst en nootjes. Onderwijl werden de
kandidaten geschminkt. Daarna op naar de
studio ergens verder in het gebouw, waar de
oliebollen al voor ons klaar stonden want de uit
zending zou plaatsvinden op Nieuwjaarsdag zo
werd ons die middag verteld. Nadat we een paar
keer geoefend hadden hoe we ‘heel enthou
siast’ moesten juichen konden de opnames
beginnen. En zoiets gaat dan stukje bij beetje.
Soms gaat er iets mis met het geluid, soms iets
met het beeld en soms met allebei tegelijk. En
heel soms gaat er gewoon iets ‘stoms’ fout. De
tekst wordt even vergeten of een verspreking of
zo. Maar dat geeft niet, dan wordt het gewoon
overgedaan. Het quiz-gedeelte met de vragen
en antwoorden van de kandidaten moet natuur
lijk wel vlekkeloos verlopen, anders zou de strijd
immers niet eerlijk zijn. De regisseur bepaalt of
er genoeg ‘goed’ materiaal beschikbaar is. Hier
uit stelt hij uiteindelijk de complete aflevering
samen. Al met al duurden de opnames een
kleine twee uur schat ik zo. En dat dan voor een
uitzending die een klein half uurtje zou gaan
duren. Maar de tijd vloog voorbij, al juichend bij
elk door Bert gescoord goed antwoord, al olie
bollen etend, al wijn of fris drinkend, al klappend,
al… Prachtig om zoiets een keer mee te maken.
En de finale was ongelofelijk spannend kan ik
wel zeggen, vooral de laatste ronde. Tot aan de
laatste seconde. Als Bert namelijk een vraag
fout beantwoordde dan kreeg zijn tegenstander
er een punt bij. Dus twee punten voorsprong kon
hij zo maar weer kwijtraken als het even tegen
zou zitten. Uiteindelijk won Bert met elf tegen
acht punten. En daarmee was Bert de Kloukste
Grunneger van het jaar 2014. Als aandenken

Bert Buringa, de trotse winnaar van Klouk 2014 (foto Ed Welling)
kreeg hij een prachtige plak. En bovendien een
vierdaagse reis voor twee personen naar
Londen.
Bekend
Bert wil graag iedereen bedanken die hem,
voorafgaand aan de finale, aangemoedigd en
gesteund heeft. En verder wil hij natuurlijk ook
allen bedanken die hem feliciteerden met het
winnen van de titel ‘Kloukste van Groningen’. Hij
heeft de eerste week van januari ontzettend veel
kaarten, bloemen, telefoontjes, mailtjes en
Facebook-reacties gekregen. En natuurlijk ook
tientallen mondelinge felicitaties. En gaande
2014 is hij de meest bekende Garmerwolder van
Groningen geworden. Hij werd zelfs al eens in
Leens bij de Aldi aangesproken met: ‘Hé, waar
ken ik jou ook alweer van? Oh ja, nou weet ik het
weer! Bert Buringa uit Garmerwolde. Die van de
TV, van Klouk’.
Bert deed eigenlijk voor de gein mee. Een soort
weddenschap met een vriend tijdens een uitzen
ding van Klouk 2013. Zo van: ‘Dat kan ik ook
wel! Wedden?’
‘Het is een kwestie van geluk en kennis, maar
ook van tactiek’, zegt Bert. ‘En je moet je zenu
wen in bedwang kunnen houden.’
Jan Siekman, de tegenstander van Bert in de
slotronde van Klouk 2014, voetbalde eind jaren
zeventig, begin jaren tachtig bij GEO. Jan is
getrouwd met Anke Terpstra, de dochter van
bakker Terpstra in Garmerwolde. Bakker Terpstra
had zijn zaak aan de Dorpsweg 48.

Over Bert
Bert Buringa woont al sinds maart 1974 in
Garmerwolde. Eerst aan de L. van der Veen
straat en sinds 1990 aan de Dorpsweg. Hij is in
Groningen geboren (1946) en getogen, in de
wijk Helpman. Destijds was dat nog bijna een
eigen dorp. Hij was in zijn jonge jaren de mana
ger van een Groningse beat-band, The Humps.
En ook nu nog bezoekt hij regelmatig optredens
van bandjes in de omgeving. Samen met een
paar dorpsgenoten organiseerde Bert in dorps
huis De Leeuw blues-avonden. Een paar keer
per jaar, in het begin van deze eeuw. Door die
muziekhobby weet hij er ook veel van. Hij doet
dan ook regelmatig mee aan quizvragen op de
radio. En hij heeft ook in die hoek al prijzen ge
wonnen.
Bert is eind 2014 gestopt met zijn installatie
bedrijf. Dat was na achtentwintig jaar. Hij vindt
het welletjes zo. Een paar jaar voor hij met zijn
eigen bedrijf begon, werkte Bert bij de techni
sche groothandel Vihamij-Buttinger. Maar een
eigen zaak runnen is veel mooier. Hij zou het
direct weer doen als hij weer voor de keuze zou
staan. Hij was ook al die jaren een trouw adver
teerder in de Garmer & Thesinger.
Henk Vliem
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Kerstmis in Garmerwolde
Heerlijk kerstbuffet
Op zondag 21 december werd er een vijfgangen
kerstbuffet georganiseerd in dorpshuis De
Leeuw te Garmerwolde. Al het eten was door
vrijwilligers bereid. Er hadden zich voor de
middag/avond 85 volwassenen en 32 kinderen
aangemeld. De kinderen konden naar een leuke
film kijken en kleuren. En eten, wat ze ook maar
al te graag deden. De volwassenen hadden een
lopend warm buffet. Eenieder genoot van het
lekkers, dat ze met een glimlach ophaalden. En
onder een praatje met de buur of tafelgenoot, of
luisterend naar het livemuziek spelende trio ‘De
Kerstster’, werd het lekkers opgegeten.
En zo was de aftrap Kerst/Oud & Nieuw 2014
gegeven. Zeker voor herhaling vatbaar.
Kerstnachtdienst
De kerk was goed gevuld tijdens de prachtige
kerstnachtdienst in de NH kerk van Garmerwol
de. Het Gemengd Mannenkoor onder leiding van
Cees Leurs zong weer prachtige kerstliederen:
individueel, met z’n vieren (Gregoriaanse zang),
als koor en soms ook met de aanwezigen.
Mooi was het stiltemoment, toen Joris Havenga,
Lucas Hof, Eline Steenstra en Nienke Hof met
een brandende kaars de kerk betraden. De vier

De Trekpadbloazers (foto Sieb-Klaas Iwema)
kaarsen stonden voor vrede, liefde, vertrouwen
en hoop. De eerste drie gingen uit; hoop bleef
branden. Deze kon vrede, liefde en vertrouwen
weer aansteken. Als hoop blijft bestaan, zal de
rest in de toekomst volgen.
Na de dienst kon men nog iets drinken en een
stukje kerstkrans eten; daarna ging eenieder
naar huis.

Sfeer tijdens het stiltemoment (foto Sieb-Klaas Iwema)

Klokluiden jeugd
Daarna was het de beurt aan de basisschool
jeugd om de klok in de kerktoren te luiden. Ook
hier kwam heel wat jeugd op af en met een Mars
of glas cola achter de knopen werd nog een
tweede poging gewaagd. De klokkenluiders
waren tevreden met de opkomst en het plezier
dat dit bracht.
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Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Opscheppen maar! (foto Sieb-Klaas Iwema)

Oud en Nieuw in Garmerwolde
Carbid schieten
Het mooie, droge, zonnige weer op oudjaarsdag
was ideaal om de oudere jeugd het carbid schie
ten te leren. In de loop van de middag werd voor
en door de jeugd carbid geschoten met melk
bussen en een voetbal. De doffe knallen gaven
nog wel eens een schrikachtige beweging. Dit
alles werd met veel plezier georganiseerd door
de carbidschutters.

De Trekpadbloazers
Even na middernacht was de beurt aan de Trek
padbloazers. De heldere ‘lichtsterretjes’ liepen
van oost naar west en noord naar zuid. Op be
paalde plekken in het dorp stonden ze stil (er
was ook publiek!) en bliezen een kerstliedje. Het
klonk uiterst mooi in deze ‘warme’ kerstnacht.

Kloksmeren
Om 24.00 uur kon men kloksmeren. De eerste
luiders waren er vlot bij: om even over twaalf
stonden ze al bij de toren en wensten elkaar een
goed nieuwjaar met een handdruk of kus. Ook
hier kwamen veel mensen, ook jeugd, op af en
een borreltje plus roggebrood met haring von

den goede aftrek. Rond 1.00 uur togen de laat
ste luiders richting Jägermeister, waar Dorps
belangen voor de eerste borrel zorgde. Ook hier
wenste men elkaar een goed 2015 toe. De
Magic Five met Douwe als dj draaide veel dans
muziek uit de 70-er tot 90-er jaren. Het was zeer
gezellig en duurde tot in de vroege ochtenduren.

Jan Willem van Geffen in actie (foto Sieb-Klaas Iwema)

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Nijjoarsveziede in café Molenzicht
De zaal van het café was goed gevuld op 10
januari voor de Nijjoarsveziede van Dorps
belangen Thesinge. Opvallend was dat er
vooral mannen op veziede kwamen. Moge
lijk hadden zij veel zin in het optreden van
Henk de Haan. Met het van hem bekende
trompetgeschal betrad hij het toneel nadat
voorzitter Geerten Eijkelenboom de avond
had geopend.
Bijna een uur lang onderhoudt De Hoan, in t
Grunnegs vanzulf, de zaal in rap tempo. Hij ver
telt anekdotes en sterke verhalen uit zijn voet
balverleden bij FC Groningen en SC Veendam
en hij gebruikt daarbij allerlei attributen om zijn
woorden kracht bij te zetten. Met flink wat zelf
spot krijgt hij de lachers op zijn hand en weet hij
de aandacht volledig vast te houden.
Dan geeft hij het woord aan Thomasvaer en
Pieternel. Zij dragen over 2014 een goed ver
haal op rijm voor. Roelie Dijkema heeft het weer
gepresteerd om van het hele jaar alle gebeurte
nissen en grappen en grollen uit het dorp op
papier te krijgen! Met knappe woordkeus om
alles te laten rijmen. Plaatselijke zaken en ook
politiek en indrukwekkend wereldnieuws bren
gen Roelf Jansen en Roelie Dijkema onder de
aandacht. Zij maken zich zorgen over Geerten
die ‘zijn harem’ in het bestuur van Dorpsbelan
gen is kwijtgeraakt. Er zit nu nog maar één
vrouw in het bestuur. Tot slot komen altijd de
cijfers van 2014: er zijn 5 potjes geboren en
3 nieuwe bewoners zijn er bijgekomen. U kunt
de voordracht bekijken via YouTube waar Hans
van de Brandt een opname voor heeft gemaakt.
Interview
Henk de Haan is na een korte pauze interviewer
van de leden van Dorpsbelangen. Geerten geeft

Henk de Haan won gelijk een prijs bij de tombola. Rechts van hem Geerten en Renée, Reinder van
der Veen geniet mee. (foto Joost van den Berg)
aan dat er flink respons is gekomen op de en
quête die verspreid is in het dorp. Op de jaarver
gadering eind maart zullen de uitkomsten wor
den besproken. Alex Mollema rekent erop dat de
feestweek, met heel veel vrijwilligers die mee
helpen, weer een groot succes gaat worden. De
speciale Feestweekcommissie heeft ideeën uit
gewerkt en zal ‘het dorp’ benaderen voor de in
vulling. Paul Witkamp wil ook bij activiteiten
meer betrokkenheid van dorpsbewoners. Zelf
woont hij drie jaar in Thesinge en is volgen De
Haan goud integreerd. Paul zou graag zien dat
het bestuur van Dorpsbelangen meer tijd over
houdt voor andere belangrijke zaken in het dorp

op het gebied van gemeentelijke onderwerpen.
Ria benoemt hoe er geld wordt binnengehaald
voor de feestweek. De verkoop van wijn en
kerststol, een bazaar en een bingo. Roelf Jan
sen oppert dat touwtrekken en puzzeltochten
vroeger heel populair waren en ook nu nog wel
geld in het laadje kunnen brengen.
Voor Dorpsbelangen brengt de tombola weer
geld in het laadje. Het wordt een vrolijk sluitstuk
van de avond, mede door de presentatie van
Henk de Haan, samen met zijn door hem geko
zen charmante assistente Renée Oudman die
hij nog kende van vrouger...!
Truus Top

Nieuwjaarsreceptie GEO
Op 3 januari werd op het nieuwe jaar getoost
door bestuur, leden en vrijwilligers van de club.
Voorzitter Wim Benneker kijkt terug op een goed
jaar dankzij de inzet van de vele vrijwilligers. Bij
GEO voelt de nieuwe trainer, Dick Scholtens,
zich ook thuis. Hij verbindt zich voor een nieuw
seizoen aan de club. Bestuur en spelers zijn
heel tevreden over de samenwerking.
De trainer is heel content met de faciliteiten van
deze kleine vereniging. Door het kunstgrasveld
kan er altijd getraind worden. Dat levert goede
trainingsopkomst én goede resultaten in de
competitie op.
De inzet van klussers en de hulp van sponsoren
zorgt ervoor dat het clubhuis, de velden en de
omgeving van het complex er pico bello uitzien.
De sponsorclub van ‘59 heeft GEO een banier
cadeau gedaan en ook dankzij de sponsoring
van deze groep is er een nieuwe website in de
lucht. Geniet maar eens van de mooie foto’s van
vroeger en nu op www.vvgeo.nl.
Truus Top

Wim Benneker brengt een toost uit op het nieuwe jaar (foto Joost van den Berg)
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Afscheid Vrouwen van Nu
Tijden veranderen en het blijkt steeds moei
lijker om een vereniging op de been te hou
den. Dit ondervond ook Vrouwen van Nu,
afdeling Garmerwolde. Na ruim 81 jaar ging
de vereniging ter ziele. En niet alleen omdat
er geen nieuwe bestuursleden opstonden.
Ook – en vooral – omdat er geen nieuwe,
jongere leden meer komen. De moeders van
nu hebben blijkbaar andere prioriteiten…
Op woensdag 17 december kwamen de leden
voor het laatst bijeen. Dit keer niet in het dorps
huis, maar bij het Geweidehof in Garmerwolde.
In een gezellige sfeer aten we onze buikjes dik
en rond en werd Elly Vink op de valreep geëerd
voor haar 25-jarig lidmaatschap. Zoals gebrui
kelijk op de decemberavond zongen we kerst
liedjes onder begeleiding van Pia Pops en Antje
Noordhof en luisterden we naar een uit het leven
gegrepen modern kerstverhaal. Plus een aantal
leuke voordrachten en gedichten. En er was een
woord van dank namens de dames uit Ooster
hoogebrug: zij zijn altijd met plezier naar
Garmerwolde gekomen. Ook zongen we een
speciaal voor deze gelegenheid door Gieni
Rurenga-Wolt geschreven afscheidslied en
boden het bestuur een leuke attentie aan.
Bedankt bestuur, voor het vele werk dat jullie
voor ons hebben gedaan. Altijd stonden jullie
weer paraat, met een spreker en met woord en
daad. Wij gaan een heleboel dingen missen. En

Nog één keer lekker smullen… (foto Sieb-Klaas Iwema)
dat zijn niet alleen de acht thema-avonden,
maar ook het jeu de boules, de handwerkclub en
de uitstapjes, de kerstmarkten, het kniepertjes
bakken en verkopen, de vergaderingen, jubile
ums, schouwburg- en theaterbezoek of een bol
lenmand maken. Al deze dingen samen gaven
ons veel vreugde en ontspanning.

Maar, zoals voorzitter Janna Hazeveld in haar
slotwoord zei: ‘We houden contact. Het jeu de
boulen, de hanging baskets en de handwerkclub
gaan gewoon door. Tot ziens!’
Hillie Ramaker-Tepper

Het bankje (in de nacht van oud op nieuw)
Op weg met een veger, want je weet maar nooit
hoe je het bankje aantreft. Het was trouwens
keurig schoon, behalve de rest van Smidshouk,
maar dat mag toch ook op deze dag, in deze
nacht. Een komen en gaan was het van veelal
jeugdige dorpsgenoten richting Trefpunt. We
hadden een goede ondergrond aangelegd bij
het echtpaar waar we al enkele jaren oud en
nieuw vieren. Dus we zouden nog wel een borrel
kunnen halen. Alleen, een aardige jongeman
van achter in de twintig kwam bij me zitten, dus
het is er niet van gekomen. ‘Ik vind het triest’, zei
hij. ‘Wat bedoel je?’, wilde ik weten. ‘Toch niet
dat er weer een jaar voorbij is, of omdat er veel
vuurwerk wordt afgestoken?’, vroeg ik.

Jubileum!
Dit jaar bestaat de Garmer en Thesinger Express
40 jaar.
Hoewel… de geschiedenis, en vooral het begin
ervan, was roerig en er zijn in die eerste jaren een
aantal kranten niet verschenen. En er was sprake
van een stille dood en een wederopstanding.
Maar feit is dat de allereerste G&T in maart 1975
verscheen. In april 1978 vond genoemde her
start plaats, waardoor we nu nog met jaar
gangen werken die in april starten.
Hoe we het ook berekenen, in april 2015 begint

‘Nee, dat is het niet. Nee, omdat de tradities wor
den vermoord.’
‘Hoezo tradities vermoord?’
‘Nou, onze ouders zijn hier allemaal geboren
(tenminste de meeste) en ze zijn er ook allemaal
blijven wonen. We houden van dit dorp, want wij
zijn hier ook geboren. We zouden het prachtig
vinden om hier weer te kunnen wonen, in plaats
van elders, met onze partners. Maar we kunnen
ons geen koophuis permitteren.’
Ja, dat vond ik ook triest, maar kom op, er
komen vast andere en betere tijden was mijn
antwoord.
‘We hebben in het verleden’, zo ging hij verder,
‘ook dingen in de oudejaarsnacht gedaan, die

niet konden. Dat had niet gemoeten, daar heb ik
spijt van.’
‘Weet je’, antwoordde ik, ‘de NCRV heeft een
spreuk: “Neem de mensen zoals ze zijn, andere
mensen zijn er niet”. Nemen we er nog één?’
‘Nee, ga je gang, ik ga naar Youp kijken.’
En, heeft u ze ook, goede voornemens? Meest
al komt er niets van terecht! Deze vond ik wel
een goeie: de presentator van een (Duits) klas
siek muziekprogramma had het volgende voor
nemen. ‘Aan het begin van het jaar wil ik dat aan
het eind de bankrekening dik is en ik dun. Maar
meestal is het andersom.’

de 41e jaargang en dat vonden we aanleiding
voor enkele festiviteiten.
Ten eerste willen we deze mijlpaal vieren door dit
jaar een aantal themanummers te maken waarin
we terugkijken op vier tijdvakken van tien jaar,
grofweg de seventies tot en met de laatste tien
(roerige) jaren. Wat is er van mensen en dingen
die aandacht kregen van de G&T in die veertig
jaar geworden? Wat is er anders, wat is er geble
ven?
En als kers op deze terugblik organiseren we in
augustus een feestje.
Zo gaan we vol goede moed de volgende

d ecade in, op weg naar vijftig jaar Garmer en
Thesinger…
De redactie

Jakob van der Woude

Rectificatie
In de decemberkrant stonden op de voorpagina
twee namen: Jelle Dolfijn en in het foto-onder
schrift Jelle Vink. Vink is weliswaar ook een dier
en tevens de meisjesnaam van Jelles moeder,
maar het had natuurlijk twee keer Jelle Dolfijn
moeten zijn.
De redactie
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OBS Garmerwolde wint doorzettersprijs

tijdens Lego League 2014

Zaterdag 12 december was de regiofinale
van de FLL (First Lego League) op het
Zernike in Groningen. De OBS Garmerwolde
heeft dit jaar voor het eerst meegedaan aan
deze wedstrijd. Elk jaar is er een bepaald
thema. Dit jaar was het thema: ‘Learning
Unleashed’ en het had van alles te maken
met het leren van de toekomst.
De Lego League bestaat uit verschillende
onderdelen, zoals het programmeren van een
robot die bepaalde missies moet uitvoeren op
een speelveld maar ook onderzoek en presen
tatie; core values (kernwaarden) en onderlinge
samenwerking. Ook zaken zoals support, PR,
het ontwerpen van een teamnaam of logo et
cetera horen hierbij.
Voor alle onderdelen zijn punten te verdelen, die
op de regiofinale worden uitgedeeld. De beste
scholen (basis- en voortgezet onderwijs) gaan
door naar de Benelux-finale.
Vanwege de beperkte tijd (we zijn laat in het
seizoen gestart als school) hebben we ons met
name gericht op het onderdeel programmeren
en de support. Dit alles onder de bezielende lei
ding van vader Huub Bouma en meester
Stephan Jullens.
Tijdens de regiofinale heeft het team van OBS
Garmerwolde (de Garmerwolde Chillers) de
doorzettersprijs gewonnen. Geweldig!

Met veel gejuich ontvingen de teamleden de felbegeerde Lego Leaguetrofee (foto Andries Hof)
Het meedoen aan de Lego League is een
experiment voor de OBS Garmerwolde. Binnen
het team zullen we evalueren of deze wedstrijd
een onderdeel kan worden van het aanbod op
onze school, hoe we dit gaan vormgeven, wie er
mee kunnen doen, welke materialen er moeten
worden aangeschaft, enzovoort.

Omdat in deze korte periode niet elke leerling
mee heeft kunnen doen, hebben we besloten
om vanaf januari binnen de school verder te
gaan met (met name) het programmeren voor
het nieuwe seizoen. Huub Bouma heeft hieraan
zijn medewerking al toegezegd.
Super!
Andries Hof

Feestweek Thesinge

Gevraagd

Om geld in te zamelen voor de feestweek 2015 in Thesinge organiseert
het feestweekcomité op vrijdag 13 februari een gezellige bingoavond voor
jong en oud in het Trefpunt. Van 19.00 uur tot 20.00 uur zal er eerst een
kinderbingo plaatsvinden waarna het vanaf 20.30 uur de beurt is aan de
volgende generaties (om even in feestweektermen te blijven).
Bij deze bingo zijn mooie en nuttige prijzen te winnen zoals bijvoorbeeld een
Google ChromeCast en een tablet (laatste prijs alleen bij voldoende deel
name). De volledige opbrengst zal ten goede komen aan de feestweek.
Buiten de bingo en het spelelement proberen we er een gezellige avond
van te maken met muziek en wellicht dans.
Paul Witkamp

Voor de activiteit die de Schutterlaan in de komende feestweek in Thesinge
wil doen zijn we op zoek naar breigarens. Allerlei kleuren en verschillende
diktes, maar niet te dun.
Dit garen willen we graag zo spoedig mogelijk hebben.
Mochten er dames en / of heren zijn die graag breien, dan kunnen die zich
ook hier opgeven.
Het gaat om vierkante lappen van verschillende maten: 30, 35, 40, 45 en
50 cm.
Inleveren breigaren en opgeven kan bij Aukje Groothoff, G.N. Schutter
laan 33 en Metha Nijkamp, G.N. Schutterlaan 16.
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De kinderen van De Til spelen de sterren van de hemel
Sinterklaas was nauwelijks vertrokken of
op De Til in Thesinge werden de kerst
bomen van zolder gehaald, kwamen ouders
de kerstversiering ophangen en werden de
kerstlichtjes aangestoken. En… er werd ge
zongen!
Onder leiding van juf Jessica hebben de kinde
ren het voor elkaar gekregen om een prachtige
musicalvoorstelling te geven in de Kloosterkerk.
Binnen acht dagen hebben ze acht liederen
ingestudeerd, een engelendans bedacht, decor
stukken gemaakt en tekst en spel met veel
plezier geoefend.
Donderdagavond 18 december stroomde de
Kloosterkerk vol met ouders, broertjes, zusjes,
opa’s en oma’s en andere belangstellenden.
Iedereen was nieuwsgierig naar de musical
‘Sterrenkinderen’ die juf Jessica zelf geschreven
had en die alle kinderen met elkaar gingen
opvoeren. De Kloosterkerk is van zichzelf al een
prachtige setting voor een kerstfeest en het een
voudige decor in het koor van de kerk maakte
het helemaal af.
Het ‘Sterrenverhaal’ werd ingeluid met een
meerstemmig gezongen klokkenlied. De jongste
kinderen begonnen en er kwamen steeds meer
stemmen bij. Vanuit hun sterrenhemel keken de
sterrenkinderen naar beneden en volgden de
gebeurtenissen op aarde. Ze zagen dat Jozef en
Maria door de herbergier naar de stal gestuurd

werden (‘Het is helaas geen sterrenhotel’), ze
keken naar de herders op het veld die schaapje
Dondersteen weer gevonden hadden en daarna
de engelen op visite kregen. Ook het bezoek
van de wijzen aan Koning Herodes werd vanuit
de sterrenhemel gevolgd.
Tussen de verschillende scènes door zongen
we met de hele kerk passende liederen. De

v iering eindigde met het klokkenlied van het be
gin en de klok van de Kloosterkerk beierde echt
mee.
Het was een prachtige viering en de kinderen
hebben laten zien dat ze behalve rekenen, taal
en lezen ook andere dingen leren op De Til.
Ellen Meijer

Foto Myla Uitham

Ons Belang
Op vrijdag 19 december vierde de agrarische
natuurvereniging ‘Ons Belang’ haar tienjarig
bestaan middels een heerlijk stamppotbuffet
in het Geweidehof te Garmerwolde.
Ruim tien jaar geleden staken drie boeren - Jan
Wigboldus, Jan Spanninga en Piet van Zanten
- de hoofden bij elkaar en informeerden om zich
heen of er belangstelling was voor een vereni
ging voor natuurbeheer. Op 4 november 2004
was de eerste bijeenkomst met acht boeren, op
8 december de tweede vergadering en op 21
december 2004 volgde de oprichtingsvergade
ring met een voorlopig bestuur bestaande uit de
heren P. van Zanten (Garmerwolde) en B. van
de Veen en W. Holtman uit Thesinge. En zo zag
‘Ons Belang, Vereniging voor Agrarisch Natuur
beheer’ het levenslicht en werd een witte vlek
opgevuld. Hier en daar (gemeentelijk en provin
ciaal) werd wat geld gevraagd, maar dat bleek
moeilijk; kievitseieren vinden is nog gemakke
lijker. Ook werd een vrijwilliger, Ariën Baken,
binnengehaald. Hij heeft veel verstand van de
natuur en van akker- en weidevogels en stak er
de afgelopen tien jaar veel tijd in. Als dank werd
hem op deze gezellige avond een gazonmaaier
overhandigd.
Verven
Na het officiële gedeelte was het tijd om te ver
ven. Lieske Mandema had twee foto’s van A4formaat in kleine stukjes geknipt en die mocht

Piet van Zanten overhandigt Ariën Baken de grasmaaier (foto Sieb-Klaas Iwema)
men naschilderen. Door daarna de onderdelen
aan elkaar te leggen, kwam er o.a. een grote
Groninger meeuw te voorschijn. En ondertussen
zat men lekker te keuvelen over de met de
Historische Commissie georganiseerde fiets

tochten, de vijf nieuwe kleigaten en de vele
gevonden nestjes, onder andere van de schol
ekster en de kiekendief; en over de akkerranden
en de uilen. Soms moet een boer lid zijn van zo’n
vereniging; de ene keer eist de afnemer dit, de
andere keer de overheid. De laatste kan ook zo

maar zeggen dat een natuurvereniging een x
aantal hectare moet hebben.
Maar eerst op naar de vijftien jaar! Het is zo weer
voorjaar en tijd om nestjes te zoeken; hulp is
hierbij welkom. Op dit moment zijn er zo’n dertig
mensen ‘met land’ lid. Het bestuur bestaat uit
Gert-Jan Oosterhuis (voorzitter), Wim van
Beesten (secretaris), Jacob Ritsema (penning
meester) en de leden Lieske Mandema-
Verheijen en Piet van Zanten.
Groetjes, Sieb-Klaas Iwema
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Weer fietsend eten in Garmerwolde
Dit jaar wordt op zaterdag 7 maart voor de
derde keer Fietsend Eten georganiseerd
in Garmerwolde. We hebben de kunst
afge
keken van Thesinge, waar al jaren
het Lopend Eten gehouden wordt. Omdat
Garmerwolde iets minder compact is dan
Thesinge, leggen wij de afstand tussen de
verschillende gerechten fietsend af.
Hoe werkt het?
We beginnen om 17.30 uur in het Dorpshuis. Daar
krijgt iedereen een route uitgedeeld met een tijd
schema, hoe laat je waar verwacht wordt. Er zijn
vier gangen en voor elke gang ga je naar een
ander adres. Zelf word je ook gevraagd om één
van deze vier gangen te verzorgen. Als je dat een
beetje voorbereidt kun je zelf ook prima meefiet
sen en -eten. Bij iedere gang wisselt het tafel
gezelschap. Een mooie gelegenheid dus om
eens wat andere mensen te leren kennen. Je kunt
als stel meedoen maar ook als alleengaande.
Na de vierde gang komen we om 22.00 uur weer
bij elkaar in het Dorpshuis om na te praten, een
kop koffie te drinken of een lekkere borrel.
Wat kost het?
15 euro per persoon, je krijgt hier weer een deel
van terug voor de gerechten die je klaarmaakt.
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Voor hoeveel mensen moet ik koken?
Reken op ongeveer acht mensen, inclusief
kok(s). Dat kunnen er ook zeven worden of ne
gen maar dat hoor je een week van te voren.
Ook hoor je dan welk gerecht je mag maken.
Is het ook geschikt voor kinderen?
Nee, het is niet geschikt voor kinderen.
Hoe kan ik me opgeven?
Dat kan per e-mail naar jurrien.baretta@zonnet.
nl onder vermelding van: naam of namen van de
deelnemers, adres waar het eten geserveerd
wordt (niet vergeten!) en je mobiele telefoon
nummer. En aangeven welk gerecht je wilt ver
zorgen (graag minimaal twee keuzes maken):
Voorgerecht 1 / Voorgerecht 2 / Hoofdgerecht /
Dessert.
Aanmelden kan uiterlijk tot 15 februari. Voor
vragen kun je terecht bij Jurrien Baretta (050
850 8118 / 06 51 292 132). Verdere details zoals
het tijdschema krijg je van tevoren per mail toe
gestuurd.
Verder: het is natuurlijk leuk als er iets lekkers
op tafel komt maar het hoeft echt geen culinair
wonder te zijn. Laat je dus niet weerhouden als
je jezelf geen topkok vindt, het gaat vooral om
de gezelligheid. Tot dan!
Jurrien Baretta

Sportieve mensen
gezocht
Wij zijn een gezellig sportclubje en zijn op zoek
naar enthousiaste medesporters!
Wie? Iedereen is welkom.
Wanneer? Elke dinsdagavond van 20.00 uur tot
21.00 uur.
Waar? Gymzaal Hildebrandstraat in Garmer
wolde.
Kosten? Nog geen € 50,00 per jaar.
Wat doen we? Onder professionele begeleiding
trainen we alle spiergroepen inclusief lach- en
spraakspieren.
Nieuwsgierig geworden? Kom eens vrijblijvend
kijken maar vooral meedoen!
Hartelijke sportgroeten,
Aafke, Agnes, Anneke, Antje, Els,
Greet, Janny, Katja en Freida

Een schokkend stuk van Theater te Water
Zoals we mochten verwachten van Theater
te Water, bracht dit gezelschap op 14 januari
wederom een dynamische voorstelling in
het geheel gevulde Trefpunt in Thesinge – er
waren 115 toeschouwers, Felicitas bravo!
Het begon al gelijk met een levensechte
aardbeving en dat was dan ook het thema,
met de nadruk op de misschien wel wat al te
gelaten en nuchtere reactie van de Gronin
gers op dit onheil.
Er wordt op een persconferentie door de verant
woordelijken (de NAM en een staatssecretaris
die verdacht veel op Wilders lijkt) op de van
politici bekende manier, inclusief merkwaardig
taalgebruik, om de hete brij heen gedanst. Een
lokale journalist (van de G&T…?) met activis
tische neigingen voert een fictief oud vrouwtje
op in haar op instorten staande huisje, dat even
later echt blijkt te bestaan. Dat leidt tot schrik bij
de NAM maar ook tot burenhulp en onverwachte
romantische verwikkelingen. Een leuk liedje ver
woordt een en ander: ‘We zeggen niks’. Doe
alsof er niets aan de hand is, deurgoan en kop
der veur.
Om het ingewikkeld te maken blijkt de minnaar
van het oude vrouwtje de uit het bejaardenhuis
ontsnapte vader te zijn van de NAM-medewerk
ster die de schade aan het huisje moet afhande
len. Zo weet schrijver en regisseur Just Vink
actuele zaken als belangenverstrengeling en
ouderenzorg ook nog in het verhaal op te
nemen. Want de vader wil zijn intrek nemen in
het huisje en dan is de NAM-bitch ineens ook
liefhebbende dochter en betrokkene.

Een huisje, een vrouwtje, scheuren door de aardbeving… hoe zal het aflopen?
(foto Mareen Becking)
Na de pauze zijn de politicus en de NAM-dame
bang voor de pers (DWDD…, die Jan Mulder
woont in Groningen!). Ze vinden dat het huisje
moet worden gesloopt. Het oude vrouwtje en haar
geliefde besluiten echter het huisje zelf te repare
ren, een slapstick met een boormachine volgt.
Ook de onvermijdelijke sociaal werkster doet
nog een duit in het zakje.
Na het aanvankelijke ontkennen besluiten ze
echter de wapens op te nemen om het cynische
gezag te weerstaan en Groningen te v erdedigen.
Hoewel het tempo er af en toe wat uit leek,

 erden we wel weer getrakteerd op een levens
w
echte ME-actie met zelfs vuurwapengekletter.
Zo direct na de aanslagen in Parijs was dat wel
even slikken, maar zoals het hoort in een klucht
viel het mee en kwam alles uiteindelijk op zijn
pootjes terecht.
Het komt goed met de liefde en de conclusie op
de laatste persconferentie is briljant in zijn poli
tieke logica: de regering en de NAM besluiten het
gas elders te gaan oppompen, zodat de b evingen
niet meer hier maar daar plaatsvinden…
Jan Ceulen

Kunst waar
muziek in zit
Ook dit jaar zijn ze er weer: leuke workshops. Zo
ook bij Joke en Hetty in Garmerwolde.
Zij geven op de woensdagmiddagen 1, 8 en 15
april van 16.00 tot 17.30 uur een combinatie van
knutselen en toneel voor kinderen van 9 t/m 12
jaar. De titel is ‘Draken, monsters en prinsessen’.
Lijkt je dit wat? Hou dan de folder in de gaten die
rond 23 februari op school wordt uitgedeeld. Let
op: opgeven moet voor 13 maart (zie de folder).
Dankzij het feit dat er weer subsidiegevers zijn
kost het jullie in totaal slechts €12,00.
Voor meer informatie en alle andere workshops:
bekijk de folder! Wie weet tot ziens bij:
Hetty en Joke

Twee reeën genieten ruim tien minuten van appeltjes, pal naast onze eetkamer. Bijzonder!
(tekst en foto: Thonie van Heemert)

Stoomfluitje
Te koop: Geluidsapparatuur uit de kerk van Garmerwolde. Een JVC
cassettedeck, een TEAC combi (cd-speler en cassettedeck) en nog een
TEAC combi ( dubbel cassettedeck en cd-speler). T.e.a.b.
kerkvangarmerwolde@gmail.com of 050 542 0729.
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De tijden veranderen
‘De laatste rit! En wat gaan we morgen doen?’,
vroegen we aan Richard Haagsma, de chauf
feur van lijn 47. ‘Morgen gaan we uitslapen, zo
als iedere zaterdagmorgen. Ik was altijd in het
weekend vrij. En dan hebben wij (mijn vrouw en
ik) ook nog vakantie. En daarna, in het nieuwe
jaar, ga ik gewoon als taxichauffeur door. Weet
je dat ik 5 jaar met dit busje heb gereden? Even
wat cijfers: elf keer per dag, vijf dagen in de
week, zeseneenhalf keer rond de aarde. Het is
natuurlijk wel jammer dat na zoveel jaren lijn 47
wordt opgeheven.’
Heb je ook hobby’s wilden we weten?.
‘Nou, nee niet echt. Daar heb ik eigenlijk ook
geen tijd voor. Je bent toch de hele dag in touw.
Waar ik nog wel eens heenga, is een klassieke
autoshow. Vroeger had ik zelf zo’n auto, een
Mercedes uit de jaren zestig. Je moet natuurlijk
niet vergeten dat ik vroeg opsta (5.00 uur) en
’s avonds houd ik daar wel rekening mee. Ik zat
10 à 11 uur op de bus. Meer in de bus dan thuis.’
Ondertussen nemen de vaste passagiers af
scheid van Richard. Voor Sint Annen stapt een
mevrouw die daar woont in de stromende regen

van haar fiets om hem te bedanken. In het busje
zitten de dames - die bijna dagelijks meereden
- voor het allerlaatste ritje. En die ene mevrouw
nam altijd haar hondje mee naar haar werk. Hij
of zij (dat weten we niet) lag dan rustig naast de
dierenvriend Richard.
‘Ach, ik blijf gewoon op de taxi. Je zult me nog
weleens tegenkomen in Thesinge, bijvoorbeeld
op weg naar de Martini-manege.’
Ja, dat zal dan wel, maar dan kunnen we alleen
maar zwaaien. En al die waardevolle gesprek
ken zullen we zeker missen. De tijden zijn ver
anderd, dat blijkt, want het Q-busje maakt plaats
voor de Buurtbus. Niet met betaalde krachten,
maar met vrijwilligers. Niet van Innersdijk naar
Kardinge, maar van Innersdijk naar winkel
centrum Lewenborg. Niet voor 2 euro naar stad,
maar voor 4 euro.
Iemand schreef eens: ‘De tijden zijn veranderd
en wij met hen’. Wel, de tijd zal het leren. We
wensen Richard en uiteraard zijn echtgenote
veel goeds toe in dit net begonnen nieuwe jaar.
Jakob van der Woude

Richard Haagsma, voormalig chauffeur van
lijn 47 (foto Joost van den Berg)

Op de buurtbus
Vanaf 15 december vorig jaar rijd ik de
buurtbus, die vanaf die dag op regelmatige
tijden ook door onze dorpen komt. Ergens
in oktober gaf ik me op na het lezen van
een advertentie waarin de organisatie vrij
willigers opriep om de buurtbusvereniging
Duurswold-’t Zand te komen versterken. Het
opkrikken van het vrijwilligersbestand was
nodig, omdat er m.i.v. januari een lijndienst
is bijgekomen, namelijk die van Ten Boer
naar Lewenborg en vice versa.
Mijn route
Met een groep van 45 chauffeurs voeren wij de
diensten uit. Het overgrote deel is gepensioneerd.
Elke chauffeur heeft zijn eigen dag en ook zijn
eigen dienst. Voor mij betekent het dat ik elke
week het spits mag afbijten: maandagochtend
om 6.17 uur start ik de route vanaf het Q-bus
station in Appingedam en rijd dan via Fivelingo
(de werkgemeenschap even buiten Appinge
dam), Tjuchem en Meedhuizen naar Delfzijl. Het
keerpunt is bij het station, waar ik altijd klanten
mee krijg voor Fivelingo. Acht personen mag je
maximaal vervoeren.
Terug in Appingedam doe ik lijn 564. Via
Fivelingo kom ik door Overschild, Wittewierum,
Woltersum en rijd via Innersdijk naar het Koop
mansplein, waar een halte is voor Bloemhof.
Lijn 563 is nieuw en gaat via St. Annen, Thesinge,
Garmerwolde naar Lewenborg, waar voor het
winkelcentrum een aansluiting is op lijn 3 naar
de stad.
Er zijn vier busjes, beschikbaar gesteld door
Personenvervoer Van Dijk uit Delfzijl, waarop
Buurtbus staat. Tijdstippen van vertrek en ook
de volgorde van de routes variëren, waardoor
de chauffeurs op verschillende tijdstippen door
de dorpen komen.
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De tijden
De busdienst in Thesinge en Garmerwolde is
dus nieuw en om de G&T-lezers hiermee be
kend te maken, zal ik de tijden vermelden.
Voor Thesinge geldt Molenweg als instapplaats.
Richting Lewenborg is er een bus om 7.02,
8.02, 9.02, 10.02, 12.02, 15.02, 16.02, 17.02 en
18.02 uur (dus niet om 11.02, 13.02 en 14.02!).
Vijf minuten later kun je instappen in Garmerwolde aan de Dorpsweg. Dus 7.07, 8.07, enzo
voort.
Richting Ten Boer, met eindbestemming het
Q-busstation in Appingedam gelden de volgen
de tijden: in Garmerwolde komen de busjes om
19 minuten over het hele uur, dus 7.19, 8.19,
enz. Op 23 min. over in Thesinge (weer met uit
zondering van de genoemde uren). Er kunnen
uiteraard wel eens kleine vertragingen zijn.
Het instappen hoeft niet strikt bij de bushaltes.
Als je duidelijk aangeeft dat je mee wilt stopt de
chauffeur ook op andere plekken. Om de prijs
hoef je het ook niet te laten: een los kaartje kost
slechts € 2,00 en als je regelmatig gebruik wilt
maken is er de maandkaart van € 30,00. Alleen
deze kaartjes zijn geldig, maar ook met de OVjaarkaart kun je mee. In de kleinere dorpen zijn
het vaak leerlingen, of studenten die meegaan.
Wennen
Het was even wennen toen ik 15 december, wel
iswaar met een oudgediende, mijn eerste rit
maakte. Ik had toen al twee keer met twee
andere chauffeurs de routes verkend, om ver
trouwd te raken met de vaak smalle weggetjes,
het rijden op tijd en waar de bushaltes zich zoal
bevinden. Spannend ook, of ik me niet zou ver
slapen. Want ik moet eerst met de auto van

Thesinge naar Appingedam. Dus om 5 uur eruit.
Best vroeg voor een gepensioneerde, maar dan
denk ik maar aan onze krantenman, die er elke
dag nog vroeger bij moet zijn.
Jammer vind ik, na vier keer ondertussen, dat er
nog niet meer klandizie is. Hopelijk gaat dat nog
komen, want ik steun het idee om die platte
landslijnen intact te houden. Maar het is ook om
het praatje met de mensen en het genieten van
het Groninger landschap waarom ik dit doe. Ik
kijk nu al uit naar het moment, dat je met licht
kunt beginnen, want ’s ochtends is het nu nog
pikkedonker.
Apart vond ik het, dat bij mijn intakegesprek
alleen maar naar mijn rijbewijs B werd geïnfor
meerd. Over ervaring met rijden in dit soort bus
jes is met geen woord gerept. Dus al mijn
jarenlang gereden kilometers voor Cycletours in
dergelijke busjes tijdens het begeleiden van
fietsreizen hoefde ik niet aan te voeren. Ik heb
de commissie laten weten dat ik zelf reislustig
ben en regelmatig eens wat weekjes elders ben.
Geen probleem, want veel van de vrijwilligers
zijn ook bereid om invalwerk te doen.
Mijn eerste indrukken zijn positief. En mensen,
zwaaien mag als ik voorbij kom, op maandag zo
even na achten en twintig minuten later op de
terugweg. Ook naar collega’s vanzelfsprekend,
want ze doen goed werk. Geef ze ruim baan,
want rijden op schema valt lang niet altijd mee.
Zeker niet als je voor de brug over het Eems
kanaal moet wachten. Of zelfs twee keer, zoals
mij de eerste keer al overkwam.
En schroom niet om in te stappen. Gewoon een
keertje proberen!
Ad van Zalk, Thesinge

Buurtbus in onze dorpen
Sinds 14 december rijdt er een buurtbus (lijn
563) door onze dorpen. De buurtbus rijdt
vanaf Innersdijk (Ten Boer) via Sint Annen,
Thesinge en Garmerwolde naar winkelcen
trum Lewenborg. Daar wordt aangesloten op
lijn 3 naar het centrum van Groningen. En hij
rijdt uiteraard ook terug.
De buurtbus is gewoon openbaar vervoer, dus
iedereen is welkom. Om bijvoorbeeld gebruik te
kunnen maken van de voorzieningen in Lewen
borg, Ten Boer of om naar het centrum te gaan.
Maar wellicht ook voor schoolkinderen vanuit
Lewenborg naar onze dorpen.
De route en dienstregeling staan op de halte
palen en op 9292.nl en qbuzz.nl. Er wordt door
deweeks ongeveer elk uur gereden van 7.00 tot
18.00 uur. Bij de chauffeur koopt u voor € 2,00
een enkeltje of een maandkaart voor € 30,00.
De chipkaart is niet geldig.
Het enige verschil met het gewone openbaar ver
voer is dat de buurtbus door vrijwilligers wordt
gereden. Dankzij hun inzet blijft het haalbaar
openbaar vervoer te bieden vanuit de d orpen. De
buurtbus is een gezamenlijk initiatief van

Vrijwilliger Eppo Smit op de buurtbus tijdens zijn ronde in Garmerwolde (foto Andries Hof)
g emeente, buurtbusvereniging Duurswold en het
OV- bureau, dat de bus betaalt. Of de buurtbus
een toekomstbestendige voorziening is hangt

onder meer af van het aantal inwoners dat er ge
bruik van maakt.
Hans Werner (Garmerwolde)

Een romantisch Valentijnsconcert
Roon Staal, neef van de in Groningen alom be
kende Ede Staal, geeft op zondag 15 februari
2015 een Valentijnsconcert in Thesinge.
Roon Staal heeft zijn muzikale sporen wel ver
diend in de muziekwereld. Hij zong in verschil
lende musicals, bracht vier cd’s uit en geeft vele
optredens. Dat hij naar Thesinge komt is bijzon
der. Hij verblijft de maand februari in Vladivostok,
maar komt speciaal voor twee ingelaste concer
ten, waarvan dus een in de Kloosterkerk, terug
naar Nederland.

Het concert begint om 14.00 uur maar u bent
ruim voor aanvang van het concert al welkom
om te kunnen genieten van romantische muziek
die de zanger speciaal voor deze middag heeft
geselecteerd. De nadruk van de nummers die u
op deze middag zult horen ligt, hoe kan het ook
anders bij een Valentijnsconcert, op de roman
tiek. Naast eigen nummers heeft hij gekozen
voor bekende love songs zoals ‘Stay with me
until the morning’ van Vicky Brown en ‘Lady in
Red’ van Chris de Burgh. Maar u kunt ook werk
van Ede Staal horen.

Als u kaarten reserveert, bestaat de mogelijk
heid een verzoeknummer in te dienen en wel
licht wordt dat nummer dan door Roon Staal ten
gehore gebracht. De entreeprijs voor dit roman
tische Valentijnsconcert bedraagt € 15,00 en u
kunt kaarten bestellen via
www.roonstaal.com of door een e-mail te sturen
naar stichtingfelicitas@gmail.com .
Bellen kan ook: 06 14 948 438.
Stichting Felicitas

‘Mijn Tweede’ van Marcel Hensema in Garmerwolde
Tijdens zijn succesvolle tournee Mijn Ede
ontmoette Marcel Hensema talloze mensen
die hem na elke voorstelling hún verhalen
wilden, nee móesten vertellen. Het begon
bij hem te kriebelen hierover een nieuwe
voorstelling te maken. Met deze verhalen
van vandaag werd de basis gelegd voor Mijn
Tweede, zijn nieuwe solovoorstelling.

De solovoorstelling Mijn Tweede ademt in alles
de sfeer van een muzikale road movie door het
ommeland. In deze liefdevolle, lichtvoetige en
intieme voorstelling komen alle personages tot
leven: stagiaire Ytje, de paranormale Ria,
Annemieke die vindt dat het leven met een hond
makkelijker is dan met een mens en het gezin dat
net doet of er niets aan de hand is en onverstoor
baar door leeft in hun woning die bij elke aardbe
ving verder de grond in zakt. Gewone mensen

krijgen in Mijn Tweede een podium, soms bloed
serieus, vaak vederlicht, maar altijd raak.
Evenals in Mijn Ede wordt in deze voorstelling
deels Gronings gesproken, maar ook Mijn
Tweede is voor iedereen verstaanbaar.
Zaterdag 7 maart om 20.30 uur te zien in de kerk
van Garmerwolde.
Kaarten € 15,00, alleen via www.nnt.nl. Er is een
beperkt aantal kaarten beschikbaar.
Anne Benneker
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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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Presto
Op de jaarvergadering van de ijsvereniging ‘Presto’ op donderdag 18 de
cember in dorpshuis De Leeuw te Garmerwolde waren ongeveer twintig
mensen aanwezig. De contributie is gelijk gebleven. In het bestuur is wel
iets veranderd: Jan Spanninga is er uit gegaan en Jessica Steur volgt hem
op. Voor allebei applaus! Jessica’s eerste handeling bestond uit het trek
ken van de prijzen voor de lootjes, die je in de pauze bij het betalen van
de contributie kreeg. Activiteiten buiten Kardinge zijn afhankelijk van het
vorstige weer. Nadat de vergadering gesloten was, bleef men nog even
napraten
Groetjes, Sieb-Klaas Iwema
De contributie wordt geïnd
(foto Sieb-Klaas Iwema)

Wist-u-dat…

Kaartkampioen 2014

•	er in de Garmerwolder en Thesinger digitale underground hulp- of
deel-acties bestaan?
•	u dit beter begrijpt als u www.peerby.com of www.thesinge.com/
noaberschap bezoekt?
•	het hier gaat om het uitlenen van spullen aan elkaar in de buurt?
•	je dingen als een boormachine die je maar een keer per jaar nodig
hebt zo met elkaar kunt delen?
•	dit een nieuwe economie van minder overdreven overvloed (lees: niet
iedereen een boormachine, aanhangwagen, ijsmaker, enz.) betekent?
•	er in Thesinge op vrijdag 13 februari een bingoavond wordt georga
niseerd?
•	deze bingo bedoeld is om geld in te zamelen voor de feestweek?
•	de organisatie de inwoners van Thesinge verzoekt leuke prijsjes te
doneren?
•	meuk niet mag maar mooie tweede- of eerstehands kitsch van harte
welkom is?
• u deze kunt langsbrengen bij De Dijk 15 (Richt) of Kapelstraat 10 (Esther)?
•	de Fotogroep Garmerwolde ruimte heeft voor nieuwe leden?
•	deze fotogroep maandelijks bij elkaar komt en de leden elkaar feed
back geven op hun foto’s en allerlei onderwerpen over fotografie
bespreken?
•	ze soms ook excursies doen en jaarlijks een expositie met een thema
hebben?
•	de groep op zoek is naar enthousiaste amateurfotografen uit Garmer
wolde, Thesinge of omgeving die de groep willen versterken?
•	u, indien u geïnteresseerd bent, kunt bellen met Joke de Jong (050
314 8419) of Margriet de Haan (050 571 9225)?

V.l.n.r. Jan en Detta van der Molen en Jannes Ramaker (foto Ton Bouchier)
Na een sportieve strijd luidt de
einduitslag van kaartclub ‘De Soos’
in Garmerwolde over het jaar 2014
als volgt:
Detta van der Molen
49576
Jan van der Molen
46337
Jannes Ramaker
45718
Bert Buringa
44806
Ria Visser
41169
Riëtte van der Molen
38735
Henk Vliem
36515

Wilma Tammeling
Kees Wierenga
Gerard Klunder
Gretha Liemburg
Ton Bouchier
Margreet Klunder

36447
31153
29373
25777
18485
12053

Detta heeft haar titel geprolon
geerd! Ook over 2013 was zij – wel
iswaar met een geringe voorsprong
– de kaartkampioen. Dit jaar is het
verschil groter; dat belooft wat voor
het komend jaar! Wie stoot haar
van de troon? Wil je haar verslaan
dan moet je wel regelmatig komen,
want alle scores tellen mee voor
het eindresultaat.
De klaverjasavond in januari heeft
de volgende uitslag opgeleverd:
Henk Vliem
6078
Geert Pops
5522
Ton Bouchier
4984
Ria Visser
4960
De volgende keer is op dinsdag 10
februari, aanvang 20.00 uur, in
dorpshuis De Leeuw te Garmer
wolde. Nieuwe kaarters zijn van
harte welkom.
Jannes Ramaker
15

Colofon

Foto van de maand
Agenda
Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.00 - 11.30 uur:
Inloopochtend Noaberstee.
Elke zaterdag
- Thesinge; 17.00 - 22.00 uur:
Café De Oude School open.
- Thesinge; vanaf 16.00 uur: Café
Molenzicht open.
Vrijdag 6 februari
Garmerwolde, Dorpshuis de Leeuw;
vanaf 17.00 uur: Dorpsborrel met
Indische daghap van tante Greet,
€ 7,50. Voor de kids is er frituur.
Zaterdag 7 februari
Thesinge, café Molenzicht; 20.00
uur: Toneeluitvoering VIOD met
‘Koestukken 7’ van Harm Dijkstra.
Kaarten à € 7,- verkrijgbaar bij
Roelie Dijkema, tel. 050 302 1305.
Vrijdag 13 februari
Thesinge, Trefpunt; Bingo voor de
feestweek. Om 19.00 uur kinder

Muskusratten ondermijnen slootwallen in de regio Garmerwolde Thesinge - en brengen hun vallen tot zinken...?
(foto Andries Hof)

bingo en om 20.30 uur de grote
mensenvariant. Zie artikel.
Zaterdag 14 februari
Thesinge, café Molenzicht; 20.00
uur: Toneeluitvoering VIOD met
‘Koestukken 7’ van Harm Dijkstra.
Kaarten à € 7,- verkrijgbaar bij
Roelie Dijkema, tel. 050 302 1305.
Zondag 15 februari
Thesinge, Kloosterkerk; 14.00 uur:
Valentijnsconcert door Roon Staal.
Zie artikel in deze krant.
Maandag 16 februari
- Garmerwolde; van 8.30 - 9.30
uur: chemokar op de parkeer
plaats t.o. De Koningsheert.
- Thesinge; van 9.45 - 10.45 uur:
chemokar op het Hendrik
Ridderplein.
Zaterdag 21 februari
Thesinge, café Molenzicht; 20.00
uur: Toneeluitvoering VIOD met
‘Koestukken 7’ van Harm Dijkstra.
Uitverkocht.

Donderdag 26 februari
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00
uur: Koffiemorgen.
Zaterdag 28 februari
Thesinge; vanaf 9.00 uur: ophalen
oud papier.
Vrijdag 6 maart
Garmerwolde; van 18.00 - 20.00
uur: ophalen oud papier.
Zaterdag 7 maart
- Garmerwolde, kerk; 20.30 uur:
Marcel Hensema met Mijn
Tweede. Kaarten € 15,00 te koop
op www.nnt.nl (geen reserverin
gen en geen verkoop aan de
deur).
- Garmerwolde; Voor de derde
keer Fietsend Eten. Zie het
artikel in deze krant.

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

Groninger Dorpendag
14 februari 2015

Wij nodigen iedereen met hart voor
de dorpen uit om 14 februari naar
Campus Winschoten te komen voor
een bijzondere dag. Alweer voor de
derde keer dé dag voor iedereen
met hart voor de Groninger dorpen
en het platteland in onze provincie.
Een afwisselende dag vol energie
- boordevol initiatief en inspiratie uit
en voor de dorpen!
Ga naar onze website voor meer
informatie, het programma en om
je aan te melden.
groningerdorpen.nl/voor-ons-plat
teland/groninger-dorpendag.
Bestuur en medewerkers van
Groninger Dorpen

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge
Zondag 1 februari
11.00 uur in Thesinge
Viering avondmaal
ds. Poede uit Ten Post
Zondag 8 februari
10.00 uur in Thesinge
Doopdienst Yasmijn van der Veen
ds. mw. Rooseboom uit Drachten
16

Zondag 15 februari
10.00 uur in Garmerwolde
ds. Pol uit Zuidhorn
Zondag 22 februari
9.30 uur in Stedum
Gezamenlijke dienst
ds. Frölich uit Badhoevedorp

Zondag 1 februari
9.30 uur Dienst des Woords
17.00 uur ds. D.J.T. Hoogenboom
Zondag 8 februari
9.30 uur ds. J. Huisman
16.30 uur ds. P. Roos
Zondag 15 februari
9.30 uur Dienst des Woords

17.00 uur ds. J. Westerink
Zondag 22 februari
9.30 uur Dienst des Woords
14.30 uur Dienst des Woords VB
Zondag 1 maart
9.30 uur ds. J.C. Wessels
14.30 uur ds. J.C. Wessels HA

