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Andreas, onze folderbezorger
In Thesinge kent iedereen hem: Andreas
de folderbezorger. Met zijn wandelwagentje
vol folders doet hij de ronde door het dorp.
Hij groet iedereen en met heel veel mensen
maakt hij een praatje. Ook wandelt hij dage
lijks met de hond. De Friese stabij B
 odie
loopt de laatste tijd achter Andreas aan
want de jaartjes gaan tellen. Hij houdt van
wandelen en fietsen. De avondvierdaagse
van tien kilometer loopt hij fluitend. Andreas
zou graag een fiets- en wandelmaatje vinden
zodat hij regelmatig een langere wandel- en
fietstocht zou kunnen maken. Dit kan hij
alleen met begeleiding.
Pleegzoon
Andreas Woldhuis is sinds zijn vijfde jaar pleegzoon van Henk Tammens en Renske Santing.
Renske werkte als groepsleidster in de meervoudig-gehandicaptenzorg en had samen met
Henk besproken dat een pleegkind bij hen in
huis welkom zou zijn. Beiden voelden alleen
niets voor tijdelijke opvang. Toen zij drie jaar in
Thesinge woonden kwam Renske thuis met de
vraag aan Henk of hij ervoor voelde om een jongetje van vijf in huis te nemen. Henk is toen
meegegaan naar de instelling en heeft Andreas
leren kennen. Ook hij reageerde positief. Omdat
er spoed bij was hebben ze snel een kamer gemaakt in het huis aan de Molenweg waar ze nog
midden in de verbouwing zaten. Ze moesten
veel dingen aanschaffen voor hun toekomstige
kind en weten nog als de dag van gisteren dat
Dora Westra een grote doos met LEGO kwam
brengen. Alles moest geregeld worden voor
Andreas: het vervoer naar school, de speciale
zorg en begeleiding die hij nodig had en de hele
medische zorg. Ondersteuning vanuit de instelling was er nauwelijks en Henk en Renske
hebben alles zelf uitgezocht.
Gezin Tammens/Santing
‘Als mensen ons vragen hoeveel kinderen wij
hebben dan zeggen wij altijd: vijf. Na de komst
van Andreas, die 26 is geworden afgelopen 15
februari, kregen we nog vier kinderen. Tessa is
19, Emma 17, Teun 15 en Guus 12 jaar oud.
Andreas vond baby’s altijd geweldig. Hij vond
het leuk om ons mee te helpen bij een luier verwisselen maar poepluiers vond hij niks. Aan

Andreas loopt de Luddestraat in met zijn folderkar (foto Henk Tammens)
huilende baby’s kon hij ook absoluut niet wennen en dan trok hij zich even terug. Het is hier
lekker druk als iedereen aan tafel zit. Andreas
houdt van mensen en geniet van die gezelligheid. Maar het kan ook zijn dat het hem teveel
wordt en dan is er in huis een speciaal kamertje
waar hij zich kan terugtrekken om te ontspannen. Andreas is autist en heeft het ontwikkelings
niveau van een kind van 4 tot 6 jaar. Hij doet het
liefst alles op vaste tijden en volgens een vast
patroon. Als ik de bloempotten verplaats dan wil
Andreas ze direct bij thuiskomst terugzetten.
Het is voor hem een training om zich aan te passen aan veranderende situaties. Daarmee leren

omgaan zal hem van pas komen in zijn verdere
leven. Mocht hij ooit, daar is nu absoluut nog
geen sprake van, in een gezinsvervangend tehuis gaan wonen dan moet hij dit ook kunnen.
Een autist doet alles vanuit zichzelf. Hij is niet in
staat om contact te maken en luistert niet naar
wat er gezegd wordt en kijkt je ook niet aan.
Andreas doet alles onder begeleiding en moet
bij alle activiteiten geactiveerd worden want uit
zichzelf komt helemaal geen initiatief. Het kan
gebeuren dat hij de kamer uit wil lopen en niet
ziet dat er iemand in de weg staat. Hij loopt dan
dwars door je heen. Wij voelen dat wel aan
komen en waarschuwen hem dan even.’
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Werk
Andreas werkt vier dagen per week bij de Stichting Opmaat in Bedum. Op maandag en dinsdag
is hij op de kinderboerderij druk met de verzorging van de dieren. Hij mest hokken uit, haalt
hooi voor de dieren en helpt bij allerlei klussen.
Als het werk gedaan is wordt er geknutseld.
Momenteel maakt Andreas kippen van papiermaché die hij verft en lakt en hij heeft de laatste
tijd veel vogelhokjes geverfd. Alle gemaakte
spullen van de cliënten worden verkocht in de
winkel van Opmaat in de Grote Straat in Bedum.
Daar werkt Andreas op woensdag en donderdag. Hij is dan bezig met theezakjes vullen en
kaartjes maken. Ook dit wordt ter plekke verkocht in de winkel. Ook bij bloemenhuis Eldorado
in Zuidwolde worden de door de cliënten van
Opmaat gemaakte producten verkocht. Zo
wordt Andreas vier keer per week gehaald en
gebracht door een busje van Opmaat.
Vrije tijd
Op zijn vrije vrijdag helpt Andreas zijn moeder
met huishoudelijke klusjes. Hij stofzuigt en
hangt de was op als het goed weer is. Ook helpt
hij bij de vaatwasser uitruimen en bij het opruimen. Zijn dagelijkse taak is tafeldekken. Voor
zijn hobby paardrijden kan hij terecht in de
manege aan de Lageweg. Hij rijdt dan op het
paard Chateau en doet allerlei oefeningen in
draf en in galop. Hij heeft al een paar keer meegedaan aan de Special Olympics. Vooral het
rijden in rechte lijn is voor Andreas een leerpunt.
Ook zit hij momenteel op zwemles. Door watervrees was hij nooit verder gekomen dan pootjebaden maar nu lukt het hem dankzij goede
begeleiding om op rug en buik te drijven zonder
hulpmiddelen. Het zou mooi zijn als hij zich kan
redden in een zwembad. Nu moet hij bandjes
om en dat vindt hij vreselijk. Elk jaar gaat de hele
familie kamperen in Odoorn. Dat is een feest
want iedereen kent Andreas daar en regelmatig
moeten ze hem gaan zoeken omdat hij ergens
bij mensen blijft plakken.
Opa
Elke woensdag gaat Andreas na zijn werk naar
zijn opa in Warffum. Daar eet hij dan en samen
lezen ze de folders die opa krijgt en laten ze de
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hond uit. Oma is vier jaar geleden overleden en
deze middag is voor beide partijen een dosis
gezelligheid in hun weekprogramma. Vorig jaar
besloot de familie op vakantie te gaan naar
Tsjechië. Voor Andreas was dit geen geschikte
reis want hij heeft erg hoogtevrees. Toen heeft
hij gelogeerd bij zijn opa. Dit vindt hij heerlijk
rustig en samen hebben ze het heel gezellig.
Het vaste weekprogramma kan vanuit Warffum
ook gewoon doorgaan. Na Tsjechië ging iedereen gelukkig wel weer mee naar het vertrouwde
Odoorn. Ook vierde Andreas dit jaar zijn 26e
verjaardag bij opa thuis. De hele familie ging
mee inclusief taart en cadeautjes.
Treinen
Andreas is idolaat van treinen. Hij kijkt ook vaak
naar filmpjes over treinen op YouTube. Eén keer
per jaar gaat hij samen met Henk een dag op
stap met de trein. ’s Ochtends pakken ze, voorzien van een rugzak vol lekkers, zo vroeg mogelijk de trein naar een onbekende bestemming.
Samen lachen ze om de opmerking die Henk
altijd maakt: ‘We gaan alleen niet naar Friesland, haha!’ ‘Dat gevoel voor humor is heel bijzonder bij Andreas. Hij maakt soms opmerkingen waarvan wij allemaal in een deuk liggen.
Het maakt dus niet uit waar de reis naar toe gaat
als de trein maar rijdt. Vorig jaar zijn we naar
Maastricht gereisd en hebben daar een hapje
gegeten en zijn met een omweg weer naar het
noorden gereden. Renske staat dan bij het
station om ons weer af te halen. Zo zijn we ook
al in Vlissingen en Roosendaal geweest. De
trein moet wel gewoon doorrijden. Ooit was er
een wisselstoring en ging de trein niet verder
dan Assen. Daar kan Andreas heel slecht tegen.
Gelukkig is Renske met de auto naar Assen gekomen want dan is het nemen van de bus geen
pretje meer.’
Muziek
Van de opbrengst van zijn folderloop koopt
Andreas cd’s. Hij is gek op Nederlandstalige
muziek. Hij luistert graag naar Lucas en Gea,
Frans Bauer en Marianne Weber. Ook zingt hij
de liedjes heel graag mee. Jarenlang vond hij
het erg jammer dat hij nog nooit voor Sinterklaas
had mogen zingen. Het vorige jaar heeft hij een

Andreas met Bodie (foto Henk Tammens)
brief gestuurd naar Sinterklaas en toestemming
gekregen om alle drie coupletten van ‘Oh kom
er eens kijken’ te zingen. Wel beslist alle drie en
ook alles uit het hoofd. Dat was zo’n geweldige
ervaring dat Andreas er nu nog van zit te glunderen.
Truus Top

Grote schoonmaak?
Denk aan GEO!
Gaat u bezig met de grote schoonmaak dan zijn
er vast veel spullen die weggedaan worden.
Bruikbare spullen die in goede staat zijn wil
vv GEO heel graag verzamelen voor de jaarlijkse rommelmarkt, ten bate van de voetbalclub,
die in oktober wordt gehouden.
Als er spullen bij u thuis in de weg staan bel dan
naar Jantje Ypey (050 302 1714) en zij zorgt dat
het bij u opgehaald wordt. Zij kan echter geen
witgoed, groot meubilair of televisies in ontvangst nemen.

Afscheid van Vrouwen van Nu
In de editie van januari hebt u het al kunnen
lezen: de afdeling Garmerwolde van de lande
lijke vrouwenvereniging Vrouwen van Nu is
opgeheven. De Garmer en Thesinger Express
ging op bezoek bij twee oud-bestuursleden:
voorzitter Janna Hazeveld en secretaris Pia
Pops. ‘We kijken terug met spijt omdat het
nu verleden tijd is, maar ook met goede her
inneringen.’
Een stadse in het bestuur
‘Ik heb het er wel moeilijk mee, maar het is niet
anders’, zegt Janna. Ruim 46 jaar was ze actief
in de vereniging. ‘Ik was vaker bestuurslid dan
gewoon lid. Ik weet nog goed dat ik voor de eerste keer naar een bijeenkomst van toen nog de
Bond van Plattelandsvrouwen ging. Ik woonde
nog maar een paar maanden in Garmerwolde.
Het was in 1968, op een avond in juni, bij Stol,
wat nu het dorpshuis is, en er werd een boek
besproken. Anneke Spanninga was voorzitter;
presidente heette dat toen nog. De tweede keer
dat ik ging was in september. Toen ik naar huis
ging, zat ik in het bestuur. Ik dacht; dat lijkt me
wel leuk, laat ik het maar doen. Dat was wel bijzonder: pas in het dorp en niet eens boerin,
maar toch in het bestuur.’
Pia werd in 1972 lid, en ook zij zat al snel in het
bestuur. In totaal was ze twintig jaar secretaris.
Janna is de tel onderhand kwijt. Zij maakt meerdere keren de maximaal toegestane bestuursperiode van zes jaar vol om dan na een tussenperiode opnieuw gekozen te worden.
Zwaar besluit
Janna en Pia hebben de vereniging in de loop der
jaren zien veranderen. Ooit waren er wel tachtig
vrouwen lid, van wie de meesten uit Garmer
wolde kwamen. In latere jaren kwamen veel
leden van elders, onder meer uit Lewenborg,
Oosterhoogebrug en Noorderhoogebrug. ‘Als we
ons jaarlijkse reisje maakten, hadden we een
eigen reisbus vol’, vertelt Pia. ‘De laatste jaren
waren één of twee personenauto’s genoeg.’

Het gebeurt wel vaker dat er afdelingen van
Vrouwen van Nu worden opgeheven. Toch was
het overkoepelende provinciale bestuur verbaasd dat ook Garmerwolde deze stap nam. Pia:
‘Jullie waren altijd zo actief en altijd aanwezig op
de vergaderingen, zeiden ze. En ja, we hadden
nog 32 leden en financieel waren we gezond.
Maar er komen geen nieuwe leden bij, een aantal leden is al op hoge leeftijd en sommigen van
hen kunnen door gezondheidsproblemen niet
meer overal aan meedoen.’ Janna’s zoveelste
termijn was weer verstreken. ‘Ik wilde niet nóg
een keer. De bestuursverantwoordelijkheid begon me zwaar te vallen, ik wilde dat niet meer.’
Ook Pia was reglementair aftredend en wilde
niet langer doorgaan. ‘We hebben het in stemming gebracht: doorgaan of opheffen. Doorgaan
betekende dat de leden dan ook moesten zorgen
voor vervanging van de vertrekkende bestuursleden. En daar zat ‘m precies de kneep. De leden
willen best iets doen, maar geen zitting nemen in
het bestuur.’ Het besluit viel dus: opheffen. ‘Dat
viel me zo tegen. Ik dacht steeds maar dat het
wel goed zou komen’, zegt Janna.
Sterker
Janna en Pia kijken met veel plezier terug op
hun tijd bij Vrouwen van Nu. De uitstapjes, de
doe-avonden, de Nieuwjaarsvisites. Het grote
jubileum
feest bij het vijftigjarig bestaan. De
gezamenlijke activiteiten met andere afdelingen
zodat er wat meer geld uitgegeven kon worden
om bekende sprekers uit te nodigen. Zoals
Majoor Bosshardt, schaatskampioene Atje

Keulen-Deelstra, schrijfster Marjan Berk, columnisten Wieke Biesheuvel van de Margriet en
Tineke Beishuizen van Libelle, en boerin Agnes
van Boer zoekt Vrouw.
Het besturen bracht hen ook persoonlijk veel
goeds. ‘We kregen praktische cursussen zoals
notuleren. Maar het heeft me ook sterker en
vrijer gemaakt. Ik durfde vroeger niet goed
ergens alleen op af te gaan. Als ik ergens heen
moest waar ik niemand kende vond ik dat eng.

Dat heb ik wel afgeleerd’, zegt Pia. ‘Ik weet nog
dat ik een hoofd als een boei kreeg toen de
presidente mij voorstelde die eerste avond’,

lacht Janna.
Zwart gat
Of ze nu in een zwart gat gevallen zijn na al die
jaren? ‘Het was eerst wel een naar gevoel. Je
hoeft ineens niet meer, en je mist het werk, het
vergaderen, en natuurlijk de gezelligheid. Je
merkt ook dat contacten met andere oud-
bestuursleden al snel verwateren.’ Maar een
zwart gat, nee. Janna, vrijwilliger bij het Rode
Kruis, heeft ’s ochtends vóór het interview al
twaalf mensen van de telefooncirkel gebeld. Pia
past twee dagen per week op haar kleinkinderen,
is secretaris bij ijsvereniging Presto en speelt
toneel bij Rederijkerskamer Wester. En de hand
werkclub en de jeu-de-boulesclub blijven door
gaan. Ach, er is altijd wel wat te doen. Maar wat
waren ze graag nog een tijd ‘gewoon lid’ van
Vrouwen van Nu geweest. Niet besturen, af en
toe inspringen als het nodig is, maar vooral gewoon genieten.
Anne Benneker
Geschiedenis van Vrouwen van Nu
• Op 14 oktober 1930 werd de ‘Nederlandse
Bond van Boerinnen en andere Plattelands
vrouwen’ opgericht.
Het doel was: ‘de bevordering van de
belangen in den ruimste zin, van boerin
nen en andere plattelandsvrouwen’.
• Tijdens de oorlog verdween de bond uit
beeld, maar na de bevrijding kwam het
verenigingsleven weer snel op gang.
Op 1 januari 1946 werd de naam gewijzigd
in ‘Nederlandse Bond van Plattelands
vrouwen’.
• In de jaren 1945-1975 waren de boerinnen
nog steeds goed vertegenwoordigd in de
vereniging, maar het aantal vrouwen met
een andere achtergrond nam toe. De
leden werden gestimuleerd om ‘modern’ te
zijn en mee te gaan in nieuwe ontwikke
lingen. De ‘commissievrouw’ zette zich in
om het emancipatieproces bij de leden te
bevorderen.
• In de jaren 1975 tot 2000 was de aandacht
gericht op de vorming en ontplooiing van
de vrouw.
• In de periode 2001-2010 is de naam
gewijzigd in het eigentijdsere NBvP,
Vrouwen van Nu. Er is veel nagedacht en
gesproken over de toekomst van de NBvP,
Vrouwen van Nu en de rol van vrouwen
organisaties in een veranderende samen
leving.
• Vanaf 2010: in een wereld die steeds
verandert, blijft Vrouwen van NU alert en
volgt de maatschappelijke ontwikkelingen.
De afdeling Garmerwolde heeft 81 jaar
bestaan.
Bron: vrouwenvannu.nl

Pia en Janna over de goede tijd bij Vrouwen van Nu (foto Andries Hof)
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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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Chrétien Schouteten: De missie van een gedreven man
Chrétien Schouteten woont met zijn vrouw
Yvonne aan de Lageweg 26 in Thesinge. Tot
zijn pensioen in 2009 was hij een bevlogen
leraar scheikunde aan het Willem Lodewijk
Gymnasium in Groningen.
Nu hij geen docent meer is, is hij nog steeds
bevlogen. Hij schreef bijvoorbeeld het
toneelstuk ‘De scheikundige’. Dat stuk is in
Berlijn en in Argentinië opgevoerd en wordt
momenteel gespeeld door theatergroep
‘Toneel Overdag’. Inmiddels is er een film
over Chrétien gemaakt, die onder andere in
het Chinees, Arabisch, Russisch en Spaans
werd vertaald. Ook werd hij uitgenodigd door
het Argentijnse Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen.
‘De scheikundige’
Chrétien was een leraar die in zijn scheikundelessen graag verhalen en achtergronden vertelde om zijn leerlingen te inspireren. Hij vertelde
bijvoorbeeld over het leven van de Duits/Joodse
scheikundige Fritz Haber en diens uitvinding die
de productie van kunstmest mogelijk maakte,
waardoor de honger wereldwijd kon worden
bestreden. Maar Haber was ook de ‘vader’ van
de Duitse gifgassen in de Eerste Wereldoorlog.
Hij werkte na deze oorlog ook aan de ontwikkeling van Zyklon, bedoeld voor de bestrijding van
ongedierte. Later – na zijn dood - werd deze stof
in de Duitse gaskamers gebruikt. Chrétien
stelde in zijn lessen ethische kwesties aan de
orde en vroeg onder andere aan zijn leerlingen:
‘Wat zou jij met je kennis doen als er een wereld
oorlog uitbrak?’ ‘Zou jij chemische wapens
maken?’
In 2010 schreef Chrétien het toneelstuk over
Fritz Haber, dat in 2012 in boekvorm uitkwam.
Het stuk gaat over de beslissingen die Haber in
zijn leven nam en de gevolgen daarvan. Al in
oktober 2011 werd het stuk, pas nadat drie

wetenschapshistorici onderzocht hadden of alle
feiten klopten, uitgevoerd door professionele
acteurs in Berlijn. De uitvoering vond plaats ter
gelegenheid van het honderdjarig bestaan van
het Fritz Haber Institut der Max Planck Gesellschaft. Chrétien en Yvonne waren erbij. ‘Het was
een geweldige gebeurtenis’, vertelt Chrétien.
‘Het stuk was door een goede kennis van ons in
het Duits vertaald en de acteurs vonden de taal
erg mooi. Dat was een verrassing want ik wist
niet wat ik ervan moest verwachten.’
Tijdens het bezoek aan Berlijn sprak hij ook met
de dochter, Eva, en andere familieleden van
Fritz Haber. De medewerkers van het instituut
vonden het stuk indringend; het zette hen aan
tot nadenken. Dat was precies wat Chrétien
voor ogen had bij het schrijven ervan.
Een scheikundige met een missie
Ook al is Chrétien met pensioen, de manier
waarop hij als docent ethische dilemma’s aan de
orde stelde, roept nog steeds belangstelling en
waardering op in binnen- en buitenland. Het
OPCW, de organisatie die zich wereldwijd inzet
om chemische wapens te vernietigen, heeft een
film over Chrétien gemaakt. De film is een portret van Chrétien als docent en gaat over de
ethische kwesties die hij aan de orde stelt en is
deels opgenomen op het Willem Lodewijk
Gymnasium en deels in Berlijn. Er zijn fragmenten te zien van zijn bezoek aan Berlijn en van de
opvoering van het toneelstuk daar.
In 2014 werd een deel van De scheikundige in
het Engels opgevoerd in Den Haag. Later in dat
jaar werd hij door het Argentijnse ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen uitgenodigd om
op twee universiteiten zijn verhaal te houden
over natuurwetenschap en ethiek. Drie keer
werd een verkorte versie van De scheikundige
in het Spaans gespeeld voor studenten, medewerkers en docenten met aansluitend een dis-

Sneeuw is leuk, maar niet altijd praktisch! Willem Oomkes hard aan het werk om de straat
sneeuwvrij te krijgen. (foto Mareen Becking)

Chrétien in gedachten verzonken
(foto Mareen Becking)
cussie. Samen met Yvonne reisde hij af naar
Argentinië. ‘Ga je zomaar ineens naar Argentinië.
Heel leuk om daar te mogen spreken. Het was
bijzonder om het stuk in het Spaans te horen en
er vervolgens over te discussiëren.’
Toneel Overdag van Stichting Theaterwerkplaats Het Hek speelt op zondag 22 maart om
15.00 uur De scheikundige in de Synagoge in de
Folkingestraat te Groningen. Deze locatie is bijzonder omdat Fritz Haber en zijn familie joods
was. Natuurlijk zullen Chrétien en Yvonne ook
bij die voorstelling aanwezig zijn.
De film ‘Fires: A Teacher’s Mission’ kunt u zien
op www.opcw.org en op www.thefiresproject.
com.
Irene Plaatsman

Terwijl de een buiten van de sneeuw geniet, zit
de ander lekker binnen. In dit geval Jakob van
der Woude, die een lekkere winterse hutspot
aan het voorbereiden is?
(foto Mareen Becking)
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Quizzen in
Garmerwolde

Foto- en Praatmiddag 2015
Een paar uurtjes bijpraten over vroeger?
Ook zin in een paar uurtjes kletsen over
het Garmerwolde van toen? Of benieuwd
naar de ruim tweehonderd foto’s over oud
Garmerwolde die de Historische Commissie
inmiddels verzameld heeft? Of wilt u gewoon
de Historische Commissie helpen?
Zo ja: kom dan zaterdagmiddag 21 maart om
14.00 uur naar dorpshuis De Leeuw.
Deze keer willen we onder andere aandacht
besteden aan de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar
vieren we immers de zeventigste Bevrijdingsdag.
Wat zijn uw herinneringen aan de bevrijding?
Bijvoorbeeld de bevrijding van Garmerwolde?
Hebt u nog foto’s uit die periode? Neem alstublieft een paar van uw eigen oude foto’s mee.
Allemaal mag ook.
Een ander onderwerp dat onze interesse heeft
is de Stadsweg. Hoe zag die eruit in vroegere
tijden? Vol met gaten, sporen en plassen?
Stonden er veel struiken? Of bomen? En de omringende landerijen, hoe zagen die eruit? Hebt u
hiervan oude foto’s? Neem ze mee! Een paar
studenten gaan namelijk binnenkort starten met
een onderzoek naar de geschiedenis van de
Stadsweg. Zij zoeken dus informatie.
Verder hebben we weer een tiental oude foto’s
waarover we nog vragen hebben. Dat zal een
klein uurtje duren, schatten we. Hopelijk zijn dan
al onze vraagtekens beantwoord.
Tenslotte kan er in groepjes van vier of vijf aan
tafeltjes verder worden gesproken over van
alles en nog wat, bijvoorbeeld over de foto’s die
u zelf meegebracht heeft. Wij zorgen voor een
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Onder andere in Thesinge werd in de oorlog en
in de jaren daarna tabak verbouwd. Deze werd
in Groningen verwerkt tot pijp- en pruimtabak.
(foto Sieb-Klaas Iwema)
scanner om ter plekke een digitale kopie van uw
foto’s te kunnen maken.
De middag wordt georganiseerd door de Historische Commissie van Dorpsbelangen Garmerwolde. De afgelopen jaren hebben we regelmatig
zo’n middag georganiseerd. Wegens het succes
doen we dat dit jaar weer. De toegang is gratis,
evenals de koffie en thee. Einde: ongeveer om
half vijf. Lijkt het u wel wat? Kom dan!
Graag vooraf even melden dat u van plan bent te
komen. Dat kan via een mailtje naar hvliem@
hotmail.com of via een telefoontje naar een van
de commissieleden:
Hillie Ramaker
050 541 5335
Tiny Smit
06 51 496 070
Bart Boosman
050 850 8118
Herman Huiskes 050 541 6121
Henk Vliem
050 541 6341

De feestweekcommissie van Garmerwolde houdt
weer haar jaarlijkse quizavond.
Heb je kennis van onder andere muziek, auto’s,
oude foto’s, Groninger gezegdes, aardbevingen, spreekwoorden, Groninger gerechten,
kerken en kroegen; kom dan op vrijdag 20 maart
naar café Jägermeister!
De quiz is voor jong en oud en ook dit jaar zijn
er weer leuke prijzen te winnen. En natuurlijk de
wisselbeker. Geef je op als groep of individueel
(je wordt dan bij een groep ingedeeld).
De quiz begint om 20.00 uur; inschrijven kan
vanaf 19.30 uur. De inleg is € 2,50.
Onder genot van een hapje en een drankje
hopen we dat het weer een gezellige avond zal
worden.
De feestweekcommissie

Pianoles voor
kinderen
Per 1 maart kunnen er drie kinderen in de leeftijd
van 6 tot 9 jaar geplaatst worden voor pianoles.
Zij kunnen een speciaal voor kinderen gemaakte methode volgen. Om goed te leren piano
spelen is het aan te raden om op jonge leeftijd
te beginnen. Tot de zomervakantie krijgen deze
kinderen 25% korting.
Cees Leurs, Hildebrandstraat 57, Garmerwolde,
050 313 4043, www.pianostudiocees.nl.

VIOD speelt 75ste voorstelling!
‘Koestukken 7’ is de 75ste toneelvoorstel
ling van toneelvereniging VIOD (Voorts Is
Ons Doel). Café Molenzicht in Thesinge was
daarom feestelijk versierd met vlaggetjes en
op de tafels stonden extra traktaties. Reinie
Boer als dj omlijstte de feestelijke avond met
muziek.
In het boerenbedrijf van de familie Scholten is
weduwe Anna (Ina Tel) de spil waarom alles
draait. Toch houdt niemand rekening met haar.
Zoon Loeks (Andries van der Meulen) en dochter Alida (Mirjam Ganzeveld) gaan hun eigen
gang. Oom Hendrik (Harrie Blokzijl) is een
vreselijke zeurpiet. Zelfs de buurvrouw (Roelie
Dijkema) vraagt negatieve aandacht. Oma (Trijn
van der Meulen) woont ook nog bij de familie in
en heeft de nodige zorg nodig, want haar geheugen gaat erg achteruit. Kortom: het is een huishouden van Jan Steen.
Zuster van der Zwil (Jo Guikema) van Buurtzorg
grijpt in en stuurt Anna weg om tot rust te komen.
Ze gaat een poosje naar Rustenburgh en ontmoet daar dokter Van Voorschoten (Jakob van
der Woude). De familie op de boerderij moet
zichzelf redden met steun van de nieuwe zuster;
Zwaantje (Greet Blokzijl). Dat valt niet mee.
Loeks moet zelfs oma wassen en oom Hendrik
moet opeens de soep koken en…‘mag vooral
het zout niet vergeten’. Wat een toestand! Een

VIOD speelde weer een leuk theaterspel met als titel: Koestukken 7, van Harm Dijkstra
(foto Joost van den Berg)
bijzondere dubbelrol was er nog voor Roelie
Dijkema als postbode van TNT-post. Als postbode zorgt zij ook nog voor de nodige verwarring
maar het kwam zo natuurlijk over dat je als
publiek kon denken dat ze zo van haar fiets
gestapt was om even wat post te bezorgen.
Komt dit ooit goed? Ja! Aan het eind van het stuk
komt de aap uit de mouw: zuster Van der Zwil en

zuster Zwaantje zitten in het complot en ook
oma is nog goed bij de pinken en blijkt helemaal
niet zo vergeetachtig te zijn. Iedereen krijgt
elkaar uiteindelijk! Eind goed al goed.
Irene Plaatsman

Nieuwjaarsconcert
‘Alpenjagers’
Op zondag 18 januari heeft de kapel Alpenjagers Garmerwolde een Nieuwjaarsconcert gehouden in het Trefcentrum te Bedum. De zaal
was geheel vol. Een grote groep Duitsers uit de
partnergemeente Hesel (ongeveer 100 mensen,
een ‘dikke’ bus vol) was ook aanwezig.
Het publiek genoot met volle teugen van de muziek die afgewisseld werd met het shantykoor
De Lopster Störmvogels uit Loppersum. Het
was een mooi concert van ongeveer drie uur
waarbij ze de handen meermaals op elkaar kregen. Aan het eind werd het Grunnens Laid gezamenlijk door de Alpenjagers, de Störmvogels
en de zaal ten gehore gebracht. Dat klonk echt
fantastisch!
Groetjes, Sieb-Klaas Iwema
(foto Sieb-Klaas Iwema)

‘Tous Les Oiseaux d’Europe’ in Thesinge
Het bijzondere koor Tous Les Oiseaux d’Europe
komt op 22 maart voor een optreden naar
Thesinge. De groep is bekend om hun bijzondere
koorklank en eigenzinnig en verrassend repertoire. Tijdens het concert wordt gezongen in verschillende samenstellingen, van solistisch tot het
hele koor. Recente hits en minder bekend werk
passeren de revue, waaronder bijzondere acht-

stemmige arrangementen van werk van Peter
Gabriel, Prince en Stevie Wonder. Kippenvel!
Hans Kaldeway is behalve pianist ook koorleider
en arrangeur van de meeste arrangementen. Dit
is het slotconcert van Stichting Felicitas voor dit
seizoen en we hebben niet voor niets voor deze
uitsmijter gekozen. Nu niet aarzelen, komen, dit
mag u niet missen.

Het concert in de Kloosterkerk begint om 15.00
uur, de entree bedraagt € 7,50 en natuurlijk zitten we nog graag even na in café De Oude
School. Reserveren kan door een mail te sturen
naar stichtingfelicitas@gmail.com of te bellen
06 14 948 438.
Stichting Felicitas
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De bingo (voorgezeten door Silvie en Monique) werd goed bezocht en bracht zo, naast veel
plezier, ook nog wat in het laadje voor de feestweek in Thesinge (foto Joost van den Berg)
Een stukje Thesinge wordt geconserveerd op
de muren van de gymzaal van Thesinge, door
Jet de Wilde (foto Mareen Becking)

Meditatieavond
Vrijdag 27 maart zal er om 19.30 uur een meditatieavond gehouden worden aan de Hildebrandstraat 57 te Garmerwolde. De avond zal
bestaan uit verschillende onderdelen waaronder
Vipassana Meditatie. Deze vorm van meditatie
komt uit het Boeddhisme en is tegenwoordig
meer bekend als ‘Mindfulness’. Verder het zingen van mantra’s, oefeningen en informatie.
De bedoeling van meditatie is om de stilte en de
ontspanning in jezelf te kunnen ervaren en daardoor beter bewust te zijn van wat er zo allemaal
in jezelf plaatsvindt en dit dan zonder oordeel te
kunnen opmerken. Daardoor kan er meer ruimte
ontstaan om het leven te ervaren, wat een gevoel van geluk met zich mee kan brengen. De
avond wordt gegeven door Eric Elbertsen en
Cees Leurs. De kosten zijn € 3,50. Er kunnen
maximaal 10 mensen meedoen, dus wacht niet
te lang met opgeven; ceesleurs51@gmail.com
of 050 313 4043.

Maak onze dorpen HartVeilig!
Op maandag 16 maart wordt in dorpshuis De
Leeuw te Garmerwolde een informatieavond
gepresenteerd door de stichting Groningen
HartVeilig (GHV). Tijdens deze avond zal uit
leg worden gegeven over het alarmerings
systeem HartslagNu wat gebruikt wordt als
er iemand bij u in de omgeving gereanimeerd
moet worden.
Burgerhulpverleners die aangemeld zijn bij GHV
en HartslagNu krijgen in geval van een reanimatie bij hen in de buurt van de 112-meldkamer een
sms waarin gevraagd wordt om naar het slachtoffer te gaan en de reanimatie op te starten.
Indien er een AED in de buurt beschikbaar is zal
een gedeelte van de burgerhulpverleners een
sms krijgen waarin wordt gevraagd om eerst de
AED te halen en vervolgens naar het slachtoffer
te gaan.
GHV is in mei 2012 opgericht en heeft inmiddels
2300 vrijwilligers. Het doel van GHV is om de
overlevingskans na een reanimatie te verdubbelen ten opzichte van de periode voordat HartslagNu in werking was. Dit zal bereikt worden

als er ongeveer 3000 vrijwilligers aan dit project
meedoen.
Tijdens de avond die om 20.00 uur begint zal
middels een powerpointpresentatie onder
andere worden uitgelegd waarom we met dit
project zijn gestart, waarom we u daarbij nodig
hebben, wat u van ons als stichting kunt verwachten en wat wij van u verwachten. De deelname aan zowel de avond als aan het project is
kosteloos. Het bezoeken van deze avond wil
niet automatisch zeggen dat u ook deelneemt
aan het project, die keuze kunt u later maken.
Wij hopen op een enorme opkomst zodat
binnenkort ook Garmerwolde en omgeving HartVeilig zal zijn.
Aanmelding voor deze avond kan via www.
groningenhartveilig.nl/agenda, dan klikken op
16 maart, Garmerwolde en vervolgens kunt u de
link aanklikken om uw gegevens in te vullen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Diena
Tichgelaar op 050 542 1615.

Damsterdiep
Op vrijdag 13 februari heeft waterschap Noorderzijlvest het baggerwerk van het Damsterdiep
en het baggerdepot Garmerwolde aanbesteed.
De aanbesteding is gewonnen door Verboon
Maasland uit Maasland (bij Maassluis). Men
hoopt half april te kunnen starten met het werk.
Waar ze beginnen en hoe, dat vertel ik u in een
volgende G&T.
Groetjes, Sieb-Klaas Iwema
Op zaterdag 31 januari traden vier bandjes (volwassenen) van de Popschool op in dorpshuis
De Leeuw te Garmerwolde. Alle vier speelden
een andere stijl, maar toch uit de jaren tachtig.
Het was van alle vier even goed en mooi en
daardoor zeer gezellig. Om 23.30 uur waren de
groepen klaar en kon men nog even dansen op
mooie discomuziek uit de jaren tachtig tot
heden. (foto Sieb-Klaas Iwema)
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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
050-4040734 | 06-57806388
e-mail ritavanmaar@live.nl
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gentexpress@ hotmail.com
ingezonden brief

Een verhaaltje over de gasbel
Hetty Boogholt en Joke de Jong vertegenwoordigden Garmerwolde
bij het protest rondom het ‘gas-debat’ in Den Haag afgelopen
donderdag 12 februari.
Thuis luidden de klokken….bedankt!
Het werd in de Kamer door velen genoemd, maar minister Kamp
(van Economische Zaken - red.) (en daarmee de VVD) blijkt doof te
zijn. Ook kreeg minister Kamp een briefje, waarna hij even stotterde
en onverstoord met zijn steeds herhalende verhaal, doorging:
onderzoek, afwachten, onduidelijkheid, uitstel en weer een onderzoek… waarnaar? Hoe de verhouding is van boren en schokken?
Hoe (on)voorspelbaar en onvoorstelbaar is dit alles! (Op dat briefje
stond te lezen dat er een beving was bij Hoogezand.)
Buiten zijn we nog optimistisch en hoopvol… binnen zijn de ‘mooie’
woorden niets meer waard. Er was zelfs een delegatie uit Brabant
(solidair met Groningen). ’t Was interessant om mee te maken, veel
pers, veel gedeputeerden uit Ten Boer en omstreken, de Commissaris van de Koning en ook de burgemeesters van Loppersum en
Appingedam. Naar ons idee te weinig gedupeerden.

Hetty en Joke vol vechtlust in Den Haag (foto Harry van Morselt)
Ik zou zeggen: word lid van de GBB (Groninger Bodem Beweging)
voor maar een tientje per jaar! In de provincie helpt dat ons allemaal
zeer zeker! Geef de moed niet op. De GBB had het prima geregeld,
is bijzonder goed op de hoogte, heeft goede contacten met de
gedeputeerden in de hele provincie en bereikt de gedupeerde
mensen.
Groningen die heeft die bel, die mooie bel van gas,
Groningen die houdt die bel, die houdt die bel onder ‘t gras!
Hetty en Joke

Ad van Zalk op maandagochtend in alle vroegte op de buurtbus
(foto Mareen Becking)

Wist-u-dat…
• Groninger Dorpen dit voorjaar
een derde Dorpenronde
organiseert?
• de bijeenkomsten worden
gehouden in Warffum,
Garrelsweer, Holwierde,
Froombosch en ’t Zandt?
• ze starten om 19.30 uur en
duren tot ongeveer 22.00 uur
(zaal telkens open om 19.00
uur)?
• aanmelden verplicht is en dit
kan via www.groningerdorpen.
nl?

In een goed bezette Kloosterkerk luisterde men op zondag 15 februari
naar het romantische Valentijnsconcert van Roon Staal
(foto Mareen Becking)

Wim Ritsema kaartkampioen Thesinge
Op de jaarvergadering van kaartclub ‘De Eendracht’ bleek Wim Ritsema
de Kampioen van 2014 te zijn. Hij behaalde in acht wedstrijden 54042
punten. Tweede werd Jan Snijder met 52623 en derde Johan Zijl met
51786 punten. De beker voor de meeste behaalde marsen in 2014, namelijk 23, was voor Gerrit Boer.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Gelukkig hebben zich al drie nieuwe
leden aangemeld. Er wordt iedere laatste zaterdag van de maand gekaart
in café Molenzicht te Thesinge, aanvang 20.00 uur. Wel graag even van
tevoren aanmelden bij Roelie Dijkema, telefoon 050 302 1305.
Roelie Dijkema
11

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.
Zaterdag 28 februari
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen
oud papier.
Vrijdag 6 maart
-	Garmerwolde; 18.00 - 20.00 uur:
Ophalen oud papier.
-	Garmerwolde, De Leeuw; vanaf
17.00 uur: Dorpsborrel.
Gefrituurde happen verkrijgbaar.
Zaterdag 7 maart
-	Garmerwolde, kerk; 20.30 uur:
Marcel Hensema met ‘Mijn
Tweede’. De voorstelling is
uitverkocht.
-	Garmerwolde: Voor de derde
keer Fietsend Eten.

Spreken is zilver, zwijgen is goud…hier zijn geen woorden
nodig (foto Mareen Becking)

Vrijdag 13 maart
Thesinge, café Molenzicht; 20.00
uur: Algemene ledenvergadering
Dorpsbelangen Thesinge.
Maandag 16 maart
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00
uur: Informatieavond Groningen
HartVeilig.
Woensdag 18 maart
7.30 - 21.00 uur: Verkiezingen
Provinciale Staten en Waterschap
Noorderzijlvest.
Vrijdag 20 maart
Garmerwolde, café Jägermeister;
20.00 uur: Quizavond. Zie het
artikel in deze krant.
Zaterdag 21 maart
Garmerwolde, De Leeuw; 14.00
uur: Gezellige foto- en praatmiddag,
georganiseerd door de Historische
Commissie Garmerwolde. Alle
geïnteresseerden zijn van harte
welkom.
Zondag 22 maart
Thesinge, Kloosterkerk; 15.00 uur:
Tous Les Oiseaux d’Europe,
entree € 7,50. Zie het artikel.

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge
Zondag 1 maart

11.00 uur in Thesinge
ds. V.d. Mark uit Uithuizen

Zondag 8 maart
Grunneger dainst

10.00 uur in Thesinge
ds. Struif uit Oosterwolde

Zondag 15 maart
10.00 uur in Garmerwolde
ds. Renting uit Zuidhorn
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Zondag 22 maart
gezamenlijke dienst
11.15 uur in Ten Post

ds. Van Dijk uit Sauwerd

Zondag 29 maart
9.30 uur in Thesinge

mw. Meihuizen uit Kantens

Donderdag 26 maart
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00
uur: Koffiemorgen.
Zaterdag 28 maart
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen
oud papier.

‘De Soos’
De klaverjasavond in februari heeft
de volgende uitslag opgeleverd:
Gretha Liemburg
4887
Jannes Ramaker
4773
Bert Buringa
4723
Pia Pops
4666
De volgende keer is op dinsdag 10
maart, aanvang 20.00 uur, in dorps
huis De Leeuw te Garmerwolde.
Nieuwe kaarters zijn van harte welkom.

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

Wist-u-dat…
• er een website bestaat over
de aankomende feestweek in
Thesinge?
• dit www.feestweekthesinge.nl
is?
• u hier informatie kunt vinden
over het hoe, waar en
wanneer?
• hier ook het nieuws over de
laatste ontwikkelingen te
lezen is?

Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge
Zondag 1 maart
9. 30 uur
ds. J.C. Wessels
14.30 uur
ds. J.C. Wessels HA
Woensdag 4 maart
Biddag
19.30 uur Dienst des woords
Zondag 8 maart
9.30 uur
ds. J. Huisman
16.30 uur
ds. P. Roos
Zondag 15 maart
9.30 uur Dienst des woords

17.00 uur
ds. D. van der Zwaag
Zondag 22 maart
9.30 uur
ds. J. van ’t Spijker
14.30 uur
ds. J. van ’t Spijker
Zondag 29 maart
9.30 uur
ds. J. Westerink
14.30 uur
ds. J. Westerink
Vrijdag 3 april
Goede Vrijdag
19.30 uur

