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GARMER & THESINGER
EXPRESS

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

41e jaargang - mei 2015

Van oud naar nieuw
Aan de Molenweg 9 in Thesinge staat sinds 
kort een stoere en ‘optimistische’  Landrover 
110. Nog niet helemaal rijklaar, maar toch 
al duidelijk bijna zover om een nieuw werk-
zaam leven te beginnen, roestvrij en zon-
der mankementen. Jan Willem en Naomi 
 Wormmeester werken er al meer dan een 
jaar vol enthousiasme aan. Een reden, met 
in het achterhoofd het feestweekthema ‘Van 
oud naar nieuw’, om er eens een praatje te 
gaan maken.

De auto
Dit model Land Rover is alleen al bijzonder 
 omdat geen enkele auto zo lang is gemaakt (nu 
al 67 jaar) zonder grote wijzigingen aan het 
 uiterlijk. Hij heeft de VW Kever (1938-2003) in-
middels ingehaald. Er zijn in de loop der tijd wel 
een aantal versies gemaakt die onderling wat 
verschilden en uiteraard is er een technische 
ontwikkeling geweest, maar iedereen herkent 
hem nog steeds.
In 1948 ontworpen als sterke terreinwagen voor 
het leger en de land- en bosbouw, is het vooral 
een sober rechttoe rechtaan model, simpel op-
gebouwd, met aandrijving op alle vier de wielen 
en hoog op de poten. Geïnspireerd door de 
( Willys) Jeep was het de tweede terreinwagen 
ter wereld, maar wel wat comfortabeler en 
 sterker dan de oerjeep. Voor dit submerk van de 
autofabriek Rover werd bewust voor de toe-
voeging ‘Land’ gekozen om te benadrukken dat 
hij geschikt was voor werk op het land. In de 
zeventiger jaren kwam er ook een luxere versie, 
de Range Rover. Sinds 1990 wordt het originele 
model Defender genoemd, in die tijd begon de 
fabriek ook echt luxe modellen te maken zoals 
de Discovery en de Freelander (ook wel bekend 
als P.C. Hoofttractor).
Overigens stond in een cryptogram van de 
Volkskrant in 1990 – na de inval van Irak in 
 Koeweit – eens deze omschrijving: ‘Auto van 
Saddam Hoessein’. Het antwoord was ‘Land 
Rover’. Maar dit geheel terzijde.
Het exemplaar van Jan Willem en Naomi dateert 
van 1986 en heet Land Rover 110 2.5d. Dat 
 eerste getal staat voor de wielbasis, je hebt ook 
een kortere (de 90) en de langste heet 130. Hij 
heeft een 2,5 liter dieselmotor en komt uit 
 Schotland, hij was daar van een boer.

Naomi en Jan Willem met hun trotse bezit (foto Mareen Becking)

Sport en auto
De oplettende lezers, althans die met een goed 
geheugen, herinneren zich Naomi en Jan  Willem 
van het artikel ‘Nieuwe bewoners’ in de julikrant 
van 2014. En mogelijk ook dat ze allebei gym-
leraar zijn en veel van sportieve actie houden 
zoals survival, klimmen, raften (wild kanoën), 
fietsen, wandelen enzovoort, in liefst ruige 
 natuur. Daarbij paste wel een stoere terrein-
wagen – en liefst een oldtimer – met veel laad-
vermogen en ruimte en dus ging Jan Willem in 
het voorjaar van 2010 op zoek en vond hij deze 
110 al vrij snel. Er is redelijk veel aanbod tegen 
schappelijke prijzen. Een auto van 25 jaar had 
toen ook belastingvoordeel (inmiddels pas van-
af 40 jaar), dat speelde ook nog mee. Direct na 
de aankoop gingen ze ermee op reis, naar de 
Pyreneeën, om daar in een vakantieoord buiten-
sporters te begeleiden. Met de Land Rover hele-
maal afgeladen met klimspullen, twee fietsen en 
een kajak de bergen in, de karresporen op.
En toen ging hij stuk. Het acculampje bleef bran-

den maar geen Fransman kon of wilde het  
euvel – naar later bleek simpelweg een  gebroken 
dynamo steun – repareren. De ANWB repatrieer-
de de hele zaak; dat was nog een hele toer, de 
kajak arriveerde apart, een paar dagen na de 
auto.
In Nederland bleek het euvel binnen een dag 
gerepareerd. Dit verhaal pleit niet voor de tech-
nische vaardigheid van de Fransen – alsof de 
Lelijke Eend de enige denkbare terreinwagen is.
Jan Willem: ‘In die tijd dachten we nog helemaal 
niet aan restaureren, maar er moest wel erg 
vaak aan gesleuteld worden. Onder andere 
scheurde het motorblok waarna er een andere 
motor in kwam.’ Ze kochten een gebruikte motor 
en na flink sleutelen hadden ze hem er net op 
tijd in voor een reis naar Noorwegen. Ze startten 
de motor voor het eerst op de avond voor ver-
trek! Deze reis verliep vrijwel zonder problemen.
Overigens doet het oude motorblok nu dienst als 
salontafel waardoor iedere bezoeker de scheur 
kan bewonderen.
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Sleutelen en meer
Naomi sleutelde als kind al aan haar fiets en ook 
Jan Willem had wel wat serieuze sleutelervaring 
met zijn motorfiets. Door zelfstudie en ‘het ge-
woon doen’ zijn ze langzamerhand volleerde 
Land Rovermonteurs. Gereedschap lenen ze en 
als ze het veel nodig hebben kopen ze het. 
 Gelukkig heb je bij een Land Rover niet veel 
speciaalgereedschap nodig en is de techniek 
overzichtelijk en goed toegankelijk. Naomi: ‘Na 
die eerste twee jaar realiseerden we ons dat hij 
toch wel een beetje tegenviel, vooral qua roest. 
Hij lekte steeds erger, we hadden bij regen altijd 
natte voeten. Toen hij in 2013 nogal heftig werd 
afgekeurd bij de APK, vooral op het chassis, 
 besloten we hem toch eerst nog tijdelijk op te 
lappen, onder druk van onze aanstaande 
 bruiloft: hij moest namelijk voor trouwauto 
 spelen…’
Toen ook nog eens het eerder genoemde belas-
tingvoordeel wegviel haalden ze hem van de 
weg om hem te gaan restaureren. Voorlopig dus 
even geen off the road-vakanties, maar reizen 
met de motorfiets.
Jan Willem vertelt: ‘Het enige zinnige was om 
het chassis te vernieuwen in plaats van het op 
te lappen om dan na een paar jaar weer aan de 
slag te moeten. Het nieuwe chassis is verzinkt, 
zodat het geen onderhoud nodig heeft en nooit 
zal roesten. Roest was toch al een nachtmerrie, 
niks wou los, ik heb hem vooral met een slijp-
machine en een moker uit elkaar gehaald.’
En van het een kwam het ander. Alles wat slecht 
was, of essentieel voor de veiligheid, werd ver-
nieuwd. En alles wat lelijk was werd liefdevol 
afgekrabd, geschuurd en geschilderd. Er gingen 
vele, vele uren in zitten maar de voldoening is bij 
beiden groot. Weliswaar ligt Naomi tijdens het 
interview gestrekt vanwege een hernia, maar 
dat heeft ze er voor over. Grapje, de hernia komt 
niet van het jaar zwoegen aan de Land Rover.

Winschoten en Thesinge
Een vriend van Jan Willem en Naomi was ook al 
‘in de Land Rover’ en besloot er, aangestoken 
door hun enthousiasme, ook een te kopen. 
 Samen gingen ze het afgelopen jaar om en om 

aan een van hun auto’s sleutelen, in een schuur 
in Winschoten. Ze motiveerden elkaar en zo zat 
de vaart er goed in.
Een forse klus was nog het vervangen van het 
schutbord. Dat is de rechtopstaande plaat onder 
de voorruit en achter de motor, waar vanbinnen 
het dashboard en de pedalen tegenaan zitten. 
Jan Willem: ‘Dat was echt gatenkaas, geen 
wonder dat er altijd plassen op de vloer ston-
den.’ Het dashboard was ook lelijk aangetast en 
dat gaan ze nu zelf maken van aluminium! Het 
schutbord en het dashboard zijn origineel van 
plaatstaal (ijzer) terwijl de overige carrosserie-
delen van aluminium zijn. Jan Willem grijnst: 
‘Dat is gunstig omdat het niet roest en het is 
lichter ook, maar de keuze daarvoor kwam des-
tijds, in 1948, door een gebrek aan staal, zo net 
na de oorlog.’ 
Eind maart was hun Land Rover 110 zover ge-
reed dat hij naar Thesinge kon komen.
Hierna moeten vooral nog de remleidingen 
(nieuw, van koper) en de koeling worden ge-
plaatst en er moet aan de motor nog wat worden 
verbeterd.
Nu hij weersbestendig is gaan ze hem buiten 
afbouwen. Inmiddels heeft de auto deels al een 
andere kleur. De originele kleur (grijsblauw) 
krijgt hij niet, het donkere groen wordt (per 

 ongeluk) een slag lichter en het dak wit. Zijn 
 afkomst gaan ze eren door op het voorste deel 
van het dak een Schotse vlag te schilderen.
Nog meer? ‘Ja’, antwoordt Naomi, ‘we willen 
ook andere velgen want deze staan er echt niet 
onder.’

Afrika, IJsland, Mongolië…
En dan… dan pakken ze hun wilde vakanties 
weer op. Gedroomde bestemmingen zijn Afrika, 
Mongolië en IJsland, al lijkt dat laatste mis-
schien wel niet uit te kunnen, de overtocht per 
veerboot is vrij duur. Maar het zou wel fantas-
tisch zijn. Op zulke woeste wegen in onherberg-
zaam gebied is hij helemaal in zijn element.
Maar ons eerste doel is om in 2016 door Afrika 
te trekken. Jan Willem droomt: ‘Door Marokko 
en de Westelijke Sahara via Mauritanië naar 
Senegal.’ De hoofdstad daar is Dakar, dus ik 
suggereer dat ze een nachtje in Parijs doorbren-
gen en dan daar ‘starten’. Ze lachen en hebben 
er zin in.
Nu het restauratiekarwei nog ‘even’ afmaken en 
de wereld ligt aan hun voeten. En o ja: ‘We gaan 
zeker ook nog naar die boer in Schotland, hem 
laten zien hoe mooi hij geworden is.’

Jan Ceulen

Vóór de restauratie wilde hij ook best rijden (foto Jan Willem Wormmeester)

HartVeilig
Op woensdagavond 6 mei werd in dorpshuis De 
Leeuw te Garmerwolde onder leiding van de 
stichting Groningen HartVeilig een 6-minuten-
training gehouden. Met als doel om – indien 
nodig – binnen zes minuten de reanimatie in hun 
eigen omgeving te kunnen starten. Zo’n acht 
mensen vonden het een nuttige praktijkervaring 
bij hun BHV of reanimatiediploma.
Eerst werd er een film getoond met de nodige 
uitleg. Toen kwam de praktijk, waarvoor twee 
gezinnen hun huis beschikbaar hadden gesteld. 
Arie de pop zat roerloos achter het orgel en 
moest er eerst voorzichtig weggetild worden en 
op de grond gelegd. Daar werd gecontroleerd of 
hij nog ademde (nee); hand op de borst / het hart 
en 30 keer drukken en dan mondbeademen. Dit 
twee keer. Inmiddels was de AED al aange-
sloten. Deze gaf aan wat je moet doen: lichaam 

los, er volgt een elektrische stoot. De vrijwilligers 
gingen met hun tweetjes op pad; terwijl de een 
zich bezig hield met de familie (zo van: kunt u  
de poes / hond uit de kamer doen?) begon de 
ander te reanimeren. En uiteraard kon je elkaar 
aflossen, want het was niet alleen spannend 
maar ook inspannend. Toen de ambulance was 
gearri veerd, namen de broeders het werk van 
de vrijwilligers over en stelden gerichte (medi-
sche) vragen.
Nog een paar tips: zorg dat de straatnaam en 
het huisnummer goed zichtbaar zijn (op het huis 
en/of de brievenbus). En zet de auto of de fiets 
niet in het looppad van de broeders.
Het was een informatieve, nuttige en gezonde 
avond. Tot volgend jaar.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema Druk met reanimeren… (foto Sieb-Klaas Iwema)
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Koningsdag 2015
Op maandag 27 april wapperden veel vlaggen, 
zo ook op het schoolplein van de OBS Garmer-
wolde. Het was een prachtige zonnige dag en op 
de kleine vrijmarkt werd weer het nodige ver-
handeld. Ondertussen speelden de kinderen 
vrolijk op het springkussen. Ook konden ze een 
kroon van vilt maken en er hun eigen figuurtjes 
opplakken. In de gymzaal werd door Nicolien Ax 
‘les’ gegeven in de Koreaanse verdedigings-
sport taekwondo. Hier deden veel kinderen aan 

mee en na afloop kregen ze een diploma mee 
naar huis. Ook kon men een mooie zelf-
ontworpen kaart maken; hard drukken op de 
drukpers en drogen maar. Maar een beetje les 
in jojoën hoorde ook tot de mogelijkheden. Of 
een leuk stokpaard maken; kon je te paard naar 
huis. 
Maar eerst het Chagrijnenspel; hierbij mocht 
men het ‘water’ en de grond niet raken. Dit kon 
men bereiken door gebruik te maken van ver-
schillende voorwerpen, zoals een plank, touw, 
een autoband, een teiltje, enz. Als men een fout 

maakte, kon men weer van voren af aan begin-
nen. Dus goed samenwerken, en genieten aan 
de zijlijn. Na een leuke strijd won de meiden-
groep Sada; de Coole Boys (gemengd) werden 
tweede.
Als dank voor de jarenlange inzet overhandigde 
Jacintha Havenga heel toepasselijk een doos 
Merci aan Steven la Bastide en Hilke Haringa.
Alle vrijwilligers: bedankt voor de mooie dag en 
de lekkere lunch tussen de middag. Fijn, dat het 
ook dit jaar weer kon.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Elkaar helpen bij het Chagrijnenspel (foto Sieb-Klaas Iwema)
Bij taekwondoles door Nicolien Ax slaat Harold van Geffen een plankje 
fanatiek doormidden (foto Sieb-Klaas Iwema)

Koningsdag werd ook in Thesinge op vele manieren uitbundig gevierd (foto Joost van den Berg)
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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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Een aantal jonge meiden in Thesinge waren de afgelopen maanden zo 
dapper hun mooie lange lokken af te laten knippen om het haar te doneren 
aan het goede doel, Stichting Haarwensen. Zodat er een mooie pruik van 
kan worden gemaakt, voor kinderen die door ziekte of behandeling kaal 
geworden zijn. Er is helaas geen foto van Luna Tjeerdsma, de vierde dap-
pere meid.

Rechtsboven: Eva Oomkes, 6 jaar (foto Olga Schijf)
Linksonder: Lieke van der Veen, 8 jaar (foto Anita van der Veen)
Rechtsonder: Roos Oomkes, 7 jaar (foto Aletta Oomkes)

De Susanna II met schipper Arjan van Verboon Maasland baggert er op 
woensdag 6 mei vrolijk op los in het Damsterdiep. In het midden ± 80 cm, 
de zijkanten iets minder. Maar wat zit er veel niet-bagger in bijvoorbeeld 
steen, landbouwplastic, gezonken hout… Dan is het even ‘mopperen’, de 
zwenkladder (nog niet op de volle 30 m breedte) met de krooncutter om-
hoog en het ongemak eruit peuteren. Na 15 minuten draait de boel weer. 
Maar het gebeurt ook weleens bij de centrifugaalpomp.
De twee Susanna’s verbruiken samen ongeveer 80 liter brandstof per uur 
– er draait een Caterpillar motor van 250 pk bij ± 1600 toeren – en verpom-
pen met een druk van 3,5 tot 4 bar 1800 tot 1900 kuub bagger plus water 
per uur over een buislengte van 1800 tot 2000 meter naar een comparti-
ment van 4,5 à 5 ha (1 hectare a is 10.000 m2). De sterk verdunde bagger 
legt 3,5 m per seconde af. Ze hopen per dag zo’n 120 meter vooruit te lopen.
Het lopen gebeurt in stapjes van 50 cm – dit is de lengte van de kroon-
cutter – en hij doet er bij 0,2 bar onderdruk twee keer over om de bagger 
weg te zuigen. Na vier keer 50 cm vooruit gaan Susanna’s poten omhoog 
en zetten ze zich verderop weer vast in de bodem. Alles wordt op  computer 
vastgelegd en GPS geregeld.
De hardheid van de bodem is heel verschillend; ook heeft men nog wel 
eens last van cavitatie (gasophoping in de bagger) met als resultaat dat 
de Susanna II heftig schudt of trilt. 
De baggerboot Susanna zal straks als pomp-/doorgeefboot gebruikt 
 worden, de baggerboot van Schilder zal dan verder baggeren. Eerst tot de 
sluis; van de sluis tot de brug in Ruischerbrug gebeurt het per kraan en 
vrachtauto (B klasse). Van de brug tot de ringweg gaat het weer per 
bagger boot en persleiding. Bij de compartimenten zal nog een elektrische 
pomp worden geplaatst, zodat per uur 700 kuub schoon water – 24 uur 
per dag – per nabezinkcompartiment afgepompt kan worden naar het 
Damsterdiep.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Bagger(en)depot

Het slib wordt uitgespuwd (foto Sieb-Klaas Iwema)
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Op de voorjaarsvergadering van de Vereni-
ging Dorpsbelangen Garmerwolde op 20 april 
jl. werden we tot onze verrassing verwelkomd 
met koffie en gebak. Dit laatste bleek ter ere 
van de uitbreiding van de zuivering.

In zijn openingswoord licht voorzitter Reinier 
Buringa een tipje van de sluier op omtrent de 
werkzaamheden van het bestuur. Zo bezochten 
ze op 13 april een bijeenkomst over een nieuwe 
woonvisie. Hoe kunnen we er met elkaar voor 
zorgen dat we prettig in ons dorp kunnen blijven 
wonen? Met speciale aandacht voor ouderen, 
maar ook kansen voor jonge starters. En op 16 
april een informatiebijeenkomst bij de RWZI 
over plaatsing van een stalen damwand vanaf 
de stad tot Woltersum. Op 28 april is het jaarlijks 
overleg met B&W en op 4 juni volgt een overleg 
met andere Verenigingen Dorpsbelangen.

Ingekomen stukken en mededelingen
•  Er zijn verkennende gesprekken gaande 

 tussen Garmerwolde en Thesinge over samen-
werking van de beide basisscholen.

•  Aanstaande woensdag is er een inloopavond 
in het Buurhoes in Ten Boer over het Fietspad 
Plus plan.

•  Er wordt nog gewerkt aan een plan tot onder-
linge samenwerking en versterking van vereni-
gingen en commissies; over ± 2 maanden 
volgt meer informatie.

Voorjaarsvergadering Dorpsbelangen Garmerwolde
•  Denise Walraven roept op tot vorming van een 

werkgroep ‘30 km Dorpsweg’.
•  Er komt weer een klusdag Garmerhof, begraaf-

plaats en het groen bij het dorpshuis.
•  Aanvragen voor subsidie kunnen nog tot 21 

mei worden ingediend.

Eemskanaaldijkpark
Uiteraard worden we ook weer bijgepraat over 
de vorderingen rond het Eemskanaaldijkpark. 
Een derde van het slibdepot is klaar. Het bag-
geren van het Damsterdiep heeft volgens Sjors 
Hoekstra, de dagelijks toezichthouder, geen 
 gevolgen voor de kwaliteit van het water. Alleen 
direct na het baggeren; voor de rest kan er 
 gewoon worden gezwommen. Hou wel rekening 
met de grote zwarte leidingen in het water. 
 Tegen de oever wordt in principe niet gebag-
gerd; de boten moeten waarschijnlijk even 
 honderd meter worden verlegd. Er worden geen 
problemen rond achtergebleven munitie uit de 
Tweede Wereldoorlog verwacht. Het project is 
te volgen in de Bouw App ‘Project Dijkpark’.

Bestuursverkiezing
Ympkje Westerdijk treedt na zeven jaar terug als 
bestuurslid; de laatste drie jaar was ze penning-
meester. Het bestuur is er in geslaagd twee 
nieuwe kandidaten te vinden in de personen van 
Simon Spanninga en Margriet de Haan; beiden 
worden per acclamatie benoemd.

Men is nog op zoek naar een penningmeester; 
vicevoorzitter Ineke Schelhaas neemt de functie 
voorlopig waar.

Plusfonds Dijkpark
Er zijn veertien plannen ingediend; twee  plannen 
kunnen tevens dienen als herkenbaar  gebaar. 
Het is de bedoeling zo veel mogelijk aanvragen 
volgens de kaasschaafmethode te belonen. 
(Blijven de plannen dan nog realiseerbaar of 
belanden ze in de ijskast?) Morgenvroeg komt 
het in het college en daarna krijgen de mensen 
bericht. Kijk voor meer informatie op 
www.gemeentetenboer.nl.
Die eerste 62.500 euro mocht versnipperd 
 worden. Het andere potje à 125.000 euro moet 
worden besteed aan iets tastbaars in de directe 
nabijheid van de zuivering en binnen het 
 Damsterdiep en het Eemskanaal.
Ton Werdekker vraagt in dit verband aandacht 
voor een vaste festivallocatie op de plek van het 
Openluchtspel van Wester. Met een permanen-
te tribune aan de dijk, plus een vast podium. Het 
waterschap staat er positief tegenover. Wie 
 willen de schouders onder dit plan zetten?
Een recreatieve invulling aan het begin van de 
Oude Rijksweg hoort ook tot de mogelijkheden; 
met een zwemvoorziening en een aanleg-
steigertje. En een verbouwing van het dorps-
huis? 
Zijn er nog meer ideeën? Dien ze in! Er is nog 
even tijd: de eerstvolgende vergadering is pas in 
oktober. Neem voor eventuele vragen contact 
op met Maarten Strik of Nynke Kloppenburg. Te 
zijner tijd zullen de plannen aan het dorp worden 
voorgelegd en het draagvlak gemeten.

Rondvraag
In de rondvraag vraagt Frouwke de Vries aan-
dacht voor de waterafvoer in de Van der Veen-
straat en de Hildebrandstraat. Sinds er nieuwe 
riolering is gekomen, zijn de straten verschrik-
kelijk nat en staan de kelders regelmatig vol. Er 
is geen drainage aangelegd bij de gemeente-
perkjes.
Ook aan de Oude Rijksweg blijkt water onder de 
vloeren te staan.
In Ten Boer hebben ze hele mooie oudpapier-
containers, kan dat ook in Garmerwolde? (We 
worden op onze wenken bediend: binnenkort 
worden de containers geleverd.)
Na afloop van het officiële gedeelte blijven velen 
nog even gezellig napraten onder het genot van 
een hapje en een drankje.

Hillie Ramaker-TepperYmpkje Westerdijk krijgt bloemen (foto Sieb-Klaas Iwema)
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Op vrijdag 12 en zaterdag 13 juni sluit de vv 
GEO het voetbalseizoen feestelijk af. Iedereen 
is welkom, of je nu voetbalt bij GEO of niet.
Het weekend begint met een volleybaltoernooi 
op vrijdag 12 juni van 18.30 tot 20.30 uur. Stel 
een team samen waarin minimaal twee vrouwen 
zitten. Opgave bij Jacob Arends: jacob.arends@
worldonline.nl. Vanaf 20.45 uur kijken we met 
zijn allen in het clubhuis naar de EK-kwalificatie-
wedstrijd Nederland-Letland.

Zaterdag 13 juni begint de dag vroeg met een 
ontbijt voor de pupillen. Daarna volgt de traditio-
nele strijd om de ouder-kind penaltybokaal. Het 
jaarlijkse zeven-tegen-zeven toernooi begint om 
13.30 uur. We sluiten af met een gezellige 
 barbecue.
Zie voor meer informatie de website 
www.vvgeo.nl.

Wim Benneker

Programma GEO-slotweekend

Poplart Theatre in Thesinge
Na Enumatil, Zuidwending, Slochteren en 
Loppersum strijkt het Poplart Theatre vanaf 
half augustus neer in Thesinge, op een bij-
zondere plek in het Groninger landschap: op 
de fundamenten van het kloostercomplex 
Germania naast de oude korenmolen.

Het Poplart Theatre is een klein mobiel theater 
in de vorm van een kubus, ontworpen door 
Haiko Meijer van architectenbureau Onix.  
De kubus is gemaakt van populierenhout.  
De Engelse term voor populier is ‘poplar’; van-
daar de naam van dit theater. Er zijn hier al veel 
prachtige theatervoorstellingen in gespeeld en 
na de zomervakantie wordt het verhaal ‘De 
 Omslag’ verteld, over het leven van de Groning-
se drukker/dichter/kunstenaar Hendrik Nicolaas 
Werkman. Het verhaal wordt verteld vanuit het 
perspectief van Fie, zijn jongste dochter. Joke 
Tjalsma speelt de rol van Fie, Tom Jansen speelt 
Hendrik Werkman.
Maar voor het zover is worden er vanaf begin 
juni in Thesinge allerlei activiteiten rondom 
 Poplart en H.N. Werkman op touw gezet. Zo 
gaan de kinderen van basisschool De Til aan de 

slag met druktechnieken op stof, voor de achter-
gronddoeken bij de voorstelling. In juni en begin 
juli worden drie zogeheten ‘Omslagavonden’ 
georganiseerd, waarbij meer verteld wordt over 
wat we allemaal van plan zijn. De eerste is op 
donderdag 4 juni aanstaande. Zie onze website 
www.poplart.nl voor meer informatie.
Eind augustus organiseren we dan twee work-
shopweekenden, met grafische workshops, 
workshops op het gebied van fotografie en ver-
halen schrijven en een soepworkshop, onder 
leiding van Michel Jansen van De Kleinste 
Soepfabriek uit Leek.
Samen met Thesingers van alle leeftijden willen 
we er een levendige culturele zomer van maken 
met voorstellingen, muziekuitvoeringen, lezin-
gen, boekpresentaties, werkplaatsen en allerlei 
andere evenementen.
Dus woon je in Thesinge en wil je het maak-
proces van een professionele voorstelling van 
dichtbij meemaken en er zelfs deel van uit te 
maken? Hou dan de website www.poplart.nl in 
de gaten en/of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Luchiena Lanjouw

Het mobiele theater (foto Poplart)

Iets meer brie en 
geen ui
Op zondag 10 mei, Moederdag en de eerste 
zomerse dag, werd het zwemseizoen in Gar-
merwolde geopend door Wende Bijsterveld en 
Lotta la Bastide. Maar o, wat was het water 
koud!!
Je kon die dag ook pizza van Stefano eten in het 
dorpshuis. Zo’n honderd mensen (volwassenen 
en jeugd) kwamen er op af. Ze konden uit vijf 
soorten kiezen bijvoorbeeld ‘Boerenschijf’ en 
‘Prima Donna’. De pizzabakkers hadden het er 
maar druk mee, net als de vrijwilligers die ze 
rond brachten en de barmedewerkers. Ieder 
was vrolijk aan het eten en praten en genoot van 
de muziek; na afloop werden de lege borden 
met een glimlach bij elkaar gezet.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema
Pizzabakker Stefano in actie (foto Sieb-Klaas Iwema)

Op maandag 11 mei waren Sem Ubels en 
Jesper Hoiting druk aan het springen in het 
Damsterdiep. Het water was echter nog te 
koud om heel veel plezier te hebben 
(foto Sieb-Klaas Iwema)
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Gezond bewegen bij Den Ommelanden

Lekker eten en tóch afvallen. Niet alleen 
werken aan je gewicht, maar ook aan je leef-, 
eet- en beweeggedrag. Gewichtsconsulente 
Bernadette van Kesteren uit Garmerwolde 
geeft een afslankcursus in Ten Boer. Daarbij 
wordt het plan van ‘Dream Line’ gevolgd.

Cursisten leren hoe ze kunnen afrekenen met 
overtollige kilo’s en hoe hun gewicht behouden 
kan worden zonder in het zogenoemde jojo- 
effect (afvallen-aankomen, afvallen-aankomen) 
te vervallen. Er wordt veel aandacht besteed 
aan goede begeleiding en informatie, zodat de 
cursisten leren en weten waarmee ze bezig zijn.
Deze bewustwording leidt tot een goede eet-
gewoonte. Dit betekent dat een cursus bij Dream 
Line niet alleen ‘even afslanken’ maar ook slank 
blijven betekent.

Gezond afvallen met Dream Line
Geen vitaminepreparaten, laxeermiddelen, maal-
tijdpoeders of ingewikkelde recepten.  Gekozen 
wordt voor een gezonde manier van afslanken 
met als basis de ‘Schijf van Vijf’. Door voldoende 
variatie krijgt men dagelijks op een gezonde wijze 
alle voedingsstoffen, vitamines en mineralen 
 binnen die het lichaam nodig heeft om goed en 
gezond te functioneren!

Voor wie?
De cursus kan in principe door iedereen gevolgd 
worden: jong en oud, man en vrouw, vegetari-
ers, diabetici. Het menuplan is er voor het hele 
gezin. Geen fratsen, gezond, lekker eenvoudig 
en het werkt. In een gezellige en ongedwongen 
sfeer leren de cursisten hoe om te gaan met 
voeding en verleiding. Praktische tips en voor-
beelden, goede en uitgebreide voorlichting over 
gezond en lekker eten. De ervaren gewichts-
consulent/cursusleidster zal hierbij adviseren, 

stimuleren en motiveren. Met een positieve in-
stelling en een goede zelfdiscipline moet het 
lukken!
Afvallen met nog meer succes? Daarbij helpt 
 bewegen. Bij Fitness Den Ommelanden kunt u 
sporten met persoonlijke begeleiding, waarbij 
aandacht wordt besteed aan uw specifieke 
 wensen.
‘Afvallen met elkaar’ blijkt een succesvolle for-
mule. Wat alleen niet lukt, lukt samen wel. ‘Dat 
kan Dream Line na meer dan 20 jaar ervaring 
met een gerust hart zeggen’, zegt Bernadette 
van Kesteren.
De cursus wordt elke woensdagavond gehou-
den, van 18.45 tot 19.45 uur in Ten Boer, Mars-
kramer 1c. Starten met de cursus kan op elk 
gewenst moment. Bel voor meer informatie:
050 542 0828, 06 2093 4507 of mail naar 
bemvkesteren@hotmail.com.

Bernadette van Kesteren, cursusleidster

De organisatoren van Rondje Nostalgie hebben 
het plan opgevat om een nostalgisch oogstfeest 
te organiseren en wel op zaterdagmiddag 25 juli 
2015. Dit oogstfeest zal plaats vinden in samen-
werking met en bij het landbouwbedrijf van de 
familie van Zanten aan de Geweideweg.
Op deze zaterdagmiddag zal een perceel win-
tertarwe met de hand worden gemaaid , het zo-
genaamde zichten. Omdat het perceel te groot 
is om alles met de hand te maaien, zal er ook 
een zeer oude tractor met een zogenaamde 

Nostalgisch oogstfeest
zelfbinder worden ingezet. Het gemaaide koren 
zal dan in hokken op het land worden geplaatst 
en na een aantal weken in de schuur worden 
opgeslagen. Voorjaar 2016 komt het gemaaide 
koren weer uit de schuur en zal tijdens ons vol-
gende Rondje Nostalgie op 29 mei 2016 (noteer 
dit alvast in uw agenda) door een nostalgische 
(stoom)dorsmachine worden gedorst.
Maar nu even terug naar 25 juli 2015: wij als 
organisatie van Rondje Nostalgie vragen ons af 
of er in Garmerwolde en Thesinge mensen zijn 

die het ambacht van het zogenaamde ‘zichten’ 
nog in de vingers hebben.
Wij nodigen u dan uit om u op te geven en mee 
te doen. Ook als u in het bezit bent van gereed-
schap wat nodig is bij het zichten, dan horen we 
graag of wij het mogen gebruiken.
Voor opgave, vragen e.d. kunt u contact opne-
men met Jacob Arends, 06-47259727 of via 
 jacob.arends@online.nl.
In het juninummer van de G&T kunt u meer 
 lezen over dit nostalgisch oogstfeest.

Rondje Nostalgie, Garmerwolde
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In gesprek met Roelf Ganzeveld
Veertig jaren Garmer & Thesinger Express. 
Dit jubileum vormt natuurlijk een prachtige 
aanleiding om eens te informeren hoe het 
nu gaat met één van de initiatiefnemers van 
destijds. Dus Roelf Ganzeveld even aange-
sproken toen ik hem tegenkwam bij de brie-
venbus en hem gevraagd of hij zoiets zag 
zitten.’ Zeker wel’, antwoordde Roelf meteen 
enthousiast, ‘kom maar langs.’ En zodoende 
zit ik een paar dagen later ‘s middags in de 
Hildebrandstraat bij Roelf aan de salontafel 
voor een interview. 

De start van de G&T 
Roelf heeft zich even ingelezen, vertelt hij. Hij 
heeft alle kranten uit de beginjaren bewaard en 
natuurlijk heeft hij ook het G&T-Jubileumboek, 
uitgegeven toen de krant vijfentwintig jaar be-
stond. Best leuk om weer eens even in die oude 
tijd te duiken, vindt hij. Allerlei herinneringen 
komen dan weer boven. Bijvoorbeeld over die 
beginjaren zeventig van de vorige eeuw. Geert 
Boschma, de andere Garmerwolder die samen 
met Roelf destijds de eerste kranten maakte, 
was in 1973 in Garmerwolde komen wonen en, 
omdat hij wel van een balletje trappen hield, 
meteen ook lid van GEO geworden. Omdat 
Geert een erg goeie voetballer bleek, kwam hij 
al snel in beeld voor het eerste elftal. Maar Geert 
bleef liever in GEO-3, zei hij. Als spits. Roelf was 
in GEO-3 de keeper en ook onder andere John 
Samollo (uit Garmerwolde) en Arend Kampen 
(uit Thesinge) zaten erin. Een fantastisch team 
hadden ze toen. Ze werden dat jaar zelfs kam-
pioen. Geert was toen topscoorder, herinnert 
Roelf zich nog. En als je met elkaar voetbalt, zit 
je na afloop van de wedstrijd vaak ook met el-
kaar over van alles en nog wat te kletsen. Onder 
het genot van een pilsje praat het dan gemak-
kelijk weg. Bijvoorbeeld over ‘hoe het nu moet 
met het GEO-krantje, dat steeds meer moeite 
heeft om kopij te krijgen’ of over ‘het ontbreken 
van een soort dorpskrant’ of over… vul maar 
aan. Dat gebrek aan een dorpskrant in Garmer-
wolde (en Thesinge) liet Roelf en Geert niet meer 
los. Dus ze besloten daar samen wat aan te 

doet hij vrij weinig meer aan sport. Vroeger was 
dat anders. Zo heeft hij dus dertien jaar bij GEO 
gevoetbald en daarvoor nog een paar jaar bij 
Woltersum (want GEO had toen geen jeugdelf-
tal). Ook is hij een aantal jaren KNVB-scheids-
rechter geweest bij de jeugd-competitie. Plus 
een paar jaren in het bestuur van GEO. Daar-
naast is Roelf jaren actief geweest in Rederij-
kerskamer Wester en bij de toneelvereniging 
van Ten Boer. Zowel bestuurlijk als op het to-
neel. Meestal hoofdrollen, dus dat vergde nogal 
wat tijd, vertelt hij.
Verder heeft Roelf een passie voor wilde dieren. 
De Big Five bijvoorbeeld. Prachtbeesten vindt 
hij die. Om ze van dichtbij in het echt te zien is 
hij zelfs op safari in Tanzania geweest (een pri-
vétour). Hij sliep daar in een tent, terwijl de hy-
ena’s om het kampement liepen. En Roelf heeft 
ook iets met vogels. Dat kun je wel zien als je 
langs zijn huis loopt. Zijn hele tuin hangt vol met 
nestkastjes. Die maakt hij overigens zelf. Lief-
hebbers kunnen die natuurlijk kopen, meldt 
Roelf nog op de valreep. Graag zelfs.

Henk Vliem

Wanneer komt het voorjaar nou? 
Man, man wat een ellende met 
het weer! Het wil maar niet vlotten 
met de hoge temperaturen. Nog 
geen korte broek aan, alleen 
maar witte benen. Ja… soms een 
dag mooi weer, maar dan nog zijn 
wij hier in het noorden er maar 
bekaaid afgekomen. De Neder-
landse weerprofeten praten de 
hele tijd over mooie dagen op 
komst, maar als het zover is blijft 
er maar één dag over. Niks aan!
Toen de heer Wolt nog in Garmer-
wolde woonde had ik een paar 

akkertjes ‘in de huur’. Jan Wolt, 
en vele anderen met hem, waren 
ook altijd vroeg met onder andere 
het poten van aardappelen. ‘Kan 
al wel’, zei hij dan. En de zoge-
naamde aardappelrace startte 
dan. ‘Kommen dien eerappels al 
op buurman?’, schalde het dan 
door de tuin. ‘Mienent al wel’. 
Maar dan… 11, 12, 13, 14 mei, 
IJsheiligen, ze voorspellen nacht-
vorst! ‘Verdorie, mien eerappels 
kennen bevraizen’. Kleden, pot-
ten, emmers, alles van zolder om 
de piepers af te dekken. Het gaat 

mij (en anderen) eigenlijk ook zo 
met bloemen zaaien en planten! 
Potten naar binnen, potten naar 
buiten. En maar sjouwen!
Ieder jaar doen we het toch weer, 
tegen beter weten in. Tuincentra 
spelen daar handig op in. Begin 
april staan karren vol plantjes te 
koop, die zomerse temperaturen 
gewend zijn. Met enorme aan-
biedingen gaan mensen met 
koffer bakken vol plantjes naar 
huis (onder andere ook op de 
Bloemetjesmarkt in Groningen is 
dat schouwspel te zien). Een 

week later moeten ze weer nieu-
we  kopen, want dan zijn de eerste 
plantjes volkomen vernietigd door 
onze extreme temperaturen. 
Gouden tijden voor de tuincentra. 
Kortingen worden zo weer terug-
verdiend. Maar ja, wij willen niet 
anders, wij zijn hardleers en on-
geduldig. Dat is niet nieuw: mijn 
grootvader aan de Stadsweg was 
kweker, maar die had ook al 
 dezelfde problemen.
Ik bedoel maar…

Roelf Ganzeveld bladert door zijn oude G&T’s 
(foto Andries Hof)

gaan doen. Zodoende zag in maart 1975 de eer-
ste Garmer & Thesinger Express het daglicht. En 
dat idee van een eigen dorpskrant mag met recht 
een fantastisch goed idee genoemd worden 
want die ‘eigen’ krant bestaat nu al veertig jaar.

Roelf Ganzeveld: wie is dat dan eigenlijk?
Roelf, inmiddels 69 jaar, is een geboren Gar-
merwolder. Zijn ouderlijk huis stond aan de 
Oude Rijksweg, nummer 25. Dat huis met dat 
hekwerk met ganzen (dat hek is u vast wel eens 
opgevallen, als u daar langs de Oude Rijksweg 
wandelde). Toen Roelf jong was woonden zijn 
opa en oma aan de Stadsweg, op nummer 5. 
Daar at hij dan één keer per week, als zijn moe-
der het huis bij opa en oma aan kant bracht. Dat 
boerderij-achtige huisje is vroeger nog een 
kroeg geweest. Roelf herinnert zich nog de bar 
(tapkast) die erin stond. Na de technische school 
(opleiding timmerman met aansluitend ‘s avonds 
nog de PBNA-opleiding voor bouwkundig teke-
naar/opzichter), heeft Roelf jarenlang in de 
bouw gewerkt; bij Rottinghuis, bijna vijfenveertig 
jaar. Inmiddels is Roelf dus gepensioneerd. 
Klussen doet hij bijna niet meer, althans geen 
grote. Vroeger draaide hij er zijn hand niet voor 
om om een half (of heel) huis te verbouwen. Ver-
der heeft hij tuinieren als hobby, vroeger al en nu 
nog steeds. Jammer dat hij bij zijn huis een re-
latief kleine tuin heeft, vindt hij, want een paar 
‘akkertjes’ groentetuin extra zou best leuk zijn. 
Daarnaast houdt Roelf van reizen. Samen met 
z’n zuster en zwager heeft hij al heel wat landen 
gezien. Afgelopen maand maart was hij nog 
twee weken op Cuba. Een prachtig eiland, zegt 
Roelf, met bijzonder vriendelijke mensen. En er 
is ontzettend veel te zien. Twee weken is eigen-
lijk veel te kort om Cuba goed te leren kennen. 
Roelf is zeker van plan om nog eens terug te 
gaan. Tijdens zijn vakantiereizen maakt hij 
graag foto’s, vroeger tientallen en nu honderden 
(digitale). De mooiste daarvan laat hij afdrukken 
en soms vergroten. Die gaan in een groot album 
tezamen met een uitvoerige beschrijving van 
zijn belevenissen en indrukken. Echt imposante 
reisverslagen maakt Roelf zo. Tegenwoordig 

Als eerbetoon aan de oprichter van onze krant 
hier een bijdrage van zijn hand, in de stijl van 
toen.
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In het februarinummer van 2005 staat een 
stukje over een mysterieus paaltje langs de 
Stadsweg tussen Garmerwolde en Noord-
dijk. Dit paaltje valt op, want: ‘Er verandert 
over het algemeen niet zo vreselijk veel in 
het landschap’ aldus Detta van der Molen, de 
auteur van het stukje.

Dit was ook mijn gevoel voor ik begon met het 
doornemen van tien jaar aan Garmer en Thesin-
ger Expressen. Ik zie in de G&T van augustus 
1996 dat ik dat jaar de OBS Garmerwolde 
 verliet, ik was toen 11 jaar oud. In 2005 werd ik 
21 jaar. In het grootste deel van die periode 
woonde ik in Garmerwolde en een binding met 
Garmerwolde is er altijd geweest. Het lijkt of 
Garmerwolde sinds die tijd hetzelfde dorp is 
 gebleven, maar is dat wel zo en hoe zit dat met 
Thesinge in dezelfde periode?
In sommige dingen blijkt er inderdaad weinig 
veranderd te zijn. Al in 1996 wordt er gesproken 
over een ‘eeuwig geldtekort’ bij de gemeente 
Ten Boer en was er sprake van een gemeente-
lijke herindeling in Groningen. Een heersende 
aanname in februari 1996 was dat het einde van 
de eerste ambtstermijn van de toenmalige 
 Burgemeester Blok zou samenvallen met het 
einde van de gemeente Ten Boer. Men dacht dat 
Garmerwolde en Thesinge bij de gemeente 
 Groningen zouden gaan horen. Een mogelijk-
heid die ook nu weer wordt geopperd. De angst 
daarbij was dat het gebied tussen Groningen en 
Garmerwolde en Thesinge volgebouwd zou 

Veertig jaar Garmer & Thesinger Express
De Garmer & Thesinger Express bestaat dit jaar 40 jaar! De krant is in 
die veertig jaar zo verweven geraakt met beide dorpen dat zij er hele-
maal bij hoort en niet meer weg te denken is. Met het 25–jarig jubileum 
in 2000 kwam er een prachtig jubileumboek uit. Hierna won de G&T in 
2003 de eerste prijs als beste wijk-/ buurt-/dorpskrant van Nederland op 
het gebied van vormgeving en presentatie.
De redactie is er trots op dat de krant nog steeds bestaat en zoveel 
abonnees heeft, ook buiten Garmerwolde en Thesinge, en dat de krant 

met zoveel plezier wordt gelezen. Om dit jubileum te vieren, gaan we 
in vier jubileumnummers terug in de tijd. In ieder nummer besteden we 
aandacht aan de nieuwtjes en de gebeurtenissen in beide dorpen uit 
tien jaargangen, verdeeld over de periodes 1975 - 1985, 1984 - 1995, 
1996 - 2005 en 2006 - 2015.
U kunt alle (474!) afleveringen zelf nog eens nalezen op www.gentex-
press.nl/archief. Kies daar een jaar en een maand en geniet…

De Garmer & Thesinger Express van 1996 - 2005
worden. Een angst die opnieuw omhoog komt 
als Groningen plannen presenteert voor de aan-
leg van Meerstad, waar de G&T in augustus 
2003 over bericht. In beide artikelen worden 
doembeelden geschapen van een compleet 
nieuw dorp bij Thesinge en van 25000 nieuwe 
buren voor Garmerwolde. Of, zo wordt er ge-
opperd, dat Thesinge rond 2015 is verworden tot 
een monumentendorp in een recreatiegebied. 
De tijd heeft uitgewezen dat beide vooralsnog 
meevallen. Aan Meerstad wordt nog steeds ge-
bouwd, maar erg snel lijkt het allemaal ook weer 
niet te gaan met die 25000 nieuwe buren. Vol-
gens de website van de gemeente Slochteren 
waren het er op 1 januari 2015 welgeteld 336. 
En die gemeentelijke herindeling? Misschien 
was dat in 1996 toch een overschatting door de 
G&T van de snelheid van besluitvorming op dit 
niveau?

Technologie
Toch zijn er ook een hoop dingen wel veranderd. 
Het feit alleen al dat het woord website in de 
vorige paragraaf waarschijnlijk geen vragen 
meer op zal roepen is wat dat betreft noemens-
waardig. In maart 1999 probeert een redactielid 
met frisse tegenzin een kersverse internet-
verbinding uit. Er wordt gezocht op ‘Garmer-
wolde’ wat maar liefst 26 pagina’s opleverde 
waar Garmerwolde in werd genoemd. Even 
eigen tijds googelen levert nu 300.000 resultaten 
op. Thesinge werd door het redactielid in 1999 
even vergeten. Nu levert Google in elk geval 

282.000 resultaten.
Ook andere technologische veranderingen wer-
den met enige moeite aanvaard. In december 
2000 begint de mobiele telefoon gemeengoed te 
worden. Niet iedereen was hier blij mee. Een 
auteur in de G&T legt daarom haarfijn uit waar 
een mobiele telefoon voor bedoeld is: ‘De 
 mobiele telefoon is vooral bedoeld om bij echt 
belangrijke zaken bereikbaar te zijn; om in, zeg 
maar, noodgevallen te kunnen bellen met de 
politie of dergelijke instanties. Niet voor gezwets 
en geneuzel in het openbaar.’ Ik kan niet anders 
dan concluderen dat de rest van de wereld daar 
anders over is gaan denken. Niettemin gaat de 
G&T mee met zijn tijd en toont een sms nieuw-
jaarsgroet.

Geldzaken
De bankzaken in Garmerwolde en Thesinge 
veranderen, noodgedwongen, tussen 1996 en 
2005. In 1997 is er geen bank meer in Thesinge 
en de Rabobank in Garmerwolde is beperkter 
opengesteld. Om mensen toch de mogelijkheid 
te geven om altijd geld op te kunnen nemen 
werd een (tweedehands) pinautomaat geïnstal-
leerd aan de buitenzijde van het bankgebouw in 

Schoolverlaters Garmerwolde augustus 1996 (foto Anneke Kattenberg)

December 2000: sms-bericht voor jong en oud: 
GELUKKIG NIEUWJAAR! 
(foto: Henk Remerie)
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Garmerwolde. Deze bleek in het begin nogal 
wat kuren te hebben, maar men begint toch 
voorzichtig te pinnen. ‘Pinnen’, zo bericht de 
G&T bemoedigend bij monde van een bank-
medewerkster, ‘dat lijkt enger dan het is.’ In de-
zelfde periode doet ook de chipknip zijn intrede 
en er werd gemeld dat veel ondernemers hun 
bankzaken al per computer regelden.
De beperktere openingstijden van de bank in 
Garmerwolde bleken volgens de Rabobank toch 
nog te ruim, zodat per 1 januari 2003 de Rabo-
bank in Garmerwolde zijn deuren voorgoed 
sloot. Het bankgebouw werd verkocht. Om de 
mensen in Garmerwolde en Thesinge toch nog 
enige mogelijkheid te geven om geld op te ne-
men kwam er een cash-service bij de Agrishop.
Overigens was de Agrishop in die tijd nog een 
relatief nieuwe ontwikkeling. In oktober 1999 
bericht de G&T dat er sinds 1 oktober weer een 
winkel is in Garmerwolde, de Agrimarkt. Ergens 
in de periode daarna moet de naam veranderd 
zijn naar Agrishop. Of was ‘Agrimarkt’ een ver-
gissing van de G&T?
Over een andere ingrijpende gebeurtenis in de 
periode tussen 1996 en 2005 is niets terug te 
vinden in de G&T. In 2001 werd in Nederland de 
gulden vervangen door de euro. Al gauw had-
den veel mensen het gevoel dat alles duurder 
was geworden door de invoering van de euro. 
Hoe zat dat met de G&T? In het archief vinden 
we een G&T van oktober 2001 waarop met de 
hand europrijzen naast de guldenprijzen zijn ge-
schreven. De guldenprijs van een abonnement 
was toen nog 25 gulden, daar is € 12,50 naast 
geschreven. Toch een behoorlijke prijs verhoging 
als je uit zou gaan van een toen geldende 
 wisselkoers van 2,20371. Zou er bij de G&T 
 gedacht zijn over een stiekeme prijsverhoging? 
In december 2001 konden we echter opgelucht 
ademhalen. De prijs van een abonnement op de 
G&T was vastgesteld op €11,34, precies vol-
gens de wisselkoers dus.

Jaarwisselingen
Garmerwolde en Thesinge gingen duidelijk met 
hun tijd mee, met mobiele telefoons, internet en 
pinautomaten. Toch komt uit de G&T niet naar 

voren dat de millenniumwisseling als een be-
dreiging werd gezien. Nergens wordt gerept 
over een millenniumbug waardoor er misschien 
wel niet meer gepind zou kunnen worden. Over 
de feestelijkheden in beide dorpen wordt wel 
uitgebreid bericht. Een van de hoogtepunten in 
de aanloop naar het nieuwe millennium was 
daarbij het gelijktijdig afschieten van een licht-
kogel in alle negen dorpen van de gemeente Ten 
Boer om negen minuten over negen op negen 
september 1999. De G&T benadrukt daarbij nog 
maar eens dat zowel Thesinge als Garmerwolde 
het afvuren van de lichtkogel voor de veiligheid 
door een brandweerman lieten doen.
Veel belangrijker voor de G&T in het jaar 2000 
was het 25-jarig bestaan van de krant. Daarvoor 
werd een jubileumboek gemaakt over de G&T. 
In verschillende kranten in 2000 werd hierbij stil-
gestaan. Het monnikenwerk om al die kranten 
door te kijken en daar een verhaal van te maken 
werd daarbij benadrukt. Ik kan me er iets bij 
voorstellen.
Ook andere jaarwisselingen werden in de janu-
arikrant van de G&T behandeld. Regelmatig 
blijken er daarbij kleine problemen en onregel-
matigheden te zijn. In januari 1998 kopt de G&T 
‘Slepen of slopen’. In de jaarwisseling van 1997 
op 1998 bleek de traditie van het slepen (ver-
plaatsen van spullen naar ongebruikelijke plaat-
sen) omgeslagen in simpelweg vernielen. Dat 
werd niet gewaardeerd en de jeugd werd ver-
zocht om de oudere garde maar eens te vragen 
naar de sterke verhalen van vroeger (u weet, 
vroeger was alles beter).
In januari 1999 schrijft een redactielid van de 
G&T met enig enthousiasme over een vuur dat 
‘de jeugd’ had aangestoken op de splitsing van 
de Dorpsweg met de L. van der Veenstraat in 
Garmerwolde. Met name een hut die daarbij ver-
brand werd lijkt dit redactielid bezig te houden. 
Opvallend genoeg had ‘de jeugd’ kleden onder 
het vuur gelegd om het asfalt te beschermen. 
Het vuur heeft zich echter door de kleden weten 
te branden, waarbij het asfalt nog langere tijd 
beschadigd is gebleven.
Bij weer een andere jaarwisseling wijst de buur-
tagent jongeren aan als daders van vernielingen 

die hebben plaatsgevonden. Ook in maart 1999 
komen ‘jongelui’ uit Garmerwolde en Thesinge 
in opspraak, omdat er wiet gebruikt werd en ver-
nielingen werden aangericht bij het openlucht-
theater naast de basisschool in Garmerwolde. 
Het lijkt dat een groep jongeren zich in die tijd 
verveelde. Gelukkig herpakt de jeugd zich en 
wordt er in 2002 het initiatief genomen voor een 
JongerenOntmoetingsPlek (JOP) in Garmer-
wolde die in 2003 wordt geopend. Een initieel 
ontwerp door één van de jongeren à € 40.000 
wordt daarbij afgewezen op basis van het be-
schikbare budget, waarna een plan à € 6.500 
euro wordt uitgevoerd.

Nog meer vernieuwingen
Naast een JOP werd er in Garmerwolde en 
 Thesinge nog veel meer gebouwd tussen 1996 
en 2005. Zo werd in 1996, na veel gedoe, De 
Dijk in Thesinge opnieuw bestraat. In 2001 werd 
de Schutterlaan in Thesinge aangepakt om ‘het 
racebaaneffect te verlagen’. In 2002 werd het 
fietspad langs de Klunder in Thesinge ver-
nieuwd. Daar ging echter wat mis, in het ge-
bruikte puin bleek veel glas te zitten, wat zorgde 
voor lekke banden bij fietsers op het pad. In 
2002 werd er ook een reconstructie van de 
dorpskern van Thesinge uitgevoerd. Daarbij 
werden archeologische opgravingen gedaan. 
Een bijzondere vondst was toen een oud skelet 
en delen van een oude grafkist.
In 1997 bereikten de gemeente Ten Boer en de 
gemeente Groningen overeenstemming over de 
aanleg van een pad dat later het Boer Goense-
pad zou gaan heten. In Garmerwolde werd in 
1996 een nieuwe kantine voor GEO gebouwd 
en in hetzelfde jaar komt er een vluchtheuvel op 
de N360 die oversteken veiliger maakt. De 
vluchtheuvel werd geopend met een heus over-
steeklied, nog altijd blijft een zin en de melodie 
van dat lied in mijn hoofd hangen: ‘De N360 die 
splitst het dorp in twee…’. De G&T publiceerde 
in de julikrant van 1996 de volledige tekst van 
het lied. In 1999 werd de N360 verder opgeleukt 
met een informatiepaneel, toen nog gesponsord 
door het Nieuwsblad van het Noorden, uw blad. 

[vervolg op pagina 13]
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In 2001 wordt het aanzicht van Garmerwolde 
aangepakt, want, zo schrijft de G&T, van de 
   negen dorpen in de gemeente Ten Boer ‘is 
 Garmerwolde beslist niet het aantrekkelijkste’. 
In 2003 werden er vervolgens bankjes geplaatst 
in en rond Garmerwolde. Het ontwerp kwam 
voort uit een ontwerpwedstrijd. De robuuste 
bankjes staan er nog steeds.
In 2005 werden de L. v.d. Veenstraat en de 
 Hildebrandstraat aangepakt. Met de klinkers die 
gelegd werden kregen de straten een geheel 
andere aanblik. Ook voor de toekomst bleken de 
projecten klaar te liggen. De foto van de maand 
van de aprilkrant van 2005 toont de nieuwe 
bouwplaats tussen de Dorpsweg en Hildebrand-
straat. Later zou daar de Meester Rijkensstraat 
verrijzen.

Het is duidelijk dat de ontwikkelingen in Garmer-
wolde en Thesinge niet stil staan. Bladerend 
door de vele G&T’s is echter ook steeds weer 
een groot historisch besef en interesse in de 

April 2005: Oud en nieuw gaan in Garmerwolde hand in hand op de nieuwe bouwplaats tussen 
Dorpsweg en Hildebrandstraat (foto Henk Remerie)

[vervolg pagina 11]

geschiedenis van de beide dorpen zichtbaar. 
Misschien maakt die combinatie wel dat Gar-
merwolde en Thesinge ondanks alle veranderin-
gen vertrouwd aan zijn blijven voelen. De G&T 

vormt daarbij een waardevol archief van die za-
ken die echt van de twee dorpen zijn.

Freek Mandema

Op zaterdag 20 juni zullen er in verschillende kerken binnen de 
 gemeente Ten Boer activiteiten plaatsvinden in het kader van de 
landelijke Kerkennacht 2015. Misschien voor u / voor jou een mooie 
gelegenheid om op deze dag eens een van deze kerken binnen te 
lopen. Het programma is als volgt:

• 14.00 tot 16.00 uur in de kerk in Garmerwolde (Dorpsweg 69)
Het thema is ‘beestenspul’. Er zijn o.a. beesten, schilderijen en beelden 
te zien, gemaakt door dorpsbewoners. U kunt meezingen of een rondlei-
ding volgen over het kerkhof en door de kerk. Ook liggen er kinderbijbels 
van vroeger en nu. En er is muziek. 
• 16.00 tot 18.00 uur in de Kloosterkerk in Ten Boer (Kerkpad 3)
Hier is o.a. een tentoonstelling met schilderijen. Er is ‘kliederkerk’ voor de 
allerkleinsten. Een Bijbeldokter, waar u terecht kunt met oude boeken voor 
diagnose en advies. En er is muziek.
• 18.00 tot 19.00 uur de Gereformeerde Kerk PKN in Ten Post 
(Jan Zijlstraat 2)
De groep Samen Eten verzorgt hier een maaltijd, met muziek.
• 19.00 uur in de kerk in Lellens (Borgweg 21)
Er wordt hier een vesper gehouden. Deze wordt georganiseerd door een 
werkgroep van de gezamenlijke kerken in Lellens en Ten Post.
• 20.00 tot 22.00 uur in de Gereformeerde Kerk PKN in Ten Boer 
(Wigboldstraat 3)
Te zien is o.a. een tentoonstelling van doopjurken. Er zijn workshops voor 
zingen en voor liturgisch bloemschikken rond het thema doop. En muziek.
• 22.00 uur in de Kloosterkerk in Ten Boer 
Hier sluiten we de Kerkennacht gezamenlijk af in en rond de kerk.  
Burgemeester Van de Nadort zal een preek van de leek verzorgen. Ter 
afsluiting van deze dag is er een hapje en een drankje.
Meedoen? Hartelijk welkom! De kerken zijn open voor iedereen.

Jan van Asselt

De kerk binnenstebuiten

Voorafgegaan door twee paarden (links zijn eigen paard) werd Joop 
Blaauw zaterdag 23 mei door familie, vrienden en buren begeleid op zijn 
laatste reis uit Thesinge. Joop is maandag 18 mei thuis overleden. 
(foto Jan Ceulen)
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Met vereende krachten

Feestweek Thesinge 2015

Eind september stond tijdens de maandelijkse 
vergadering van Dorpsbelangen Thesinge de 
feestweek op de agenda. Sinds ik in Thesinge 
ben komen wonen (nu 2,5 jaar geleden) stond 
een feestweek hoog op mijn verlanglijstje. Lang 
aarzelde ik dus niet om aan te geven dat ik 
graag in de organisatie wilde, eigenlijk heb ik 
geen moment getwijfeld. Alex Mollema ging hier 
gelijk in mee en samen bespraken we hoe dit 
aan te pakken. We wisten inmiddels uit ervaring 
dat het lastig is vrijwilligers te vinden voor acti-
viteiten, laat staan voor zo’n intensieve week. 
Gelukkig waren Esther Ottens-Sibma, Luit 
Oomkes en Hans Wind al snel bereid met ons 
mee te doen. We spraken wel af dat als het niet 
goed zou lopen we niet ‘aan een dood paard 
zouden gaan trekken’. De meeste energie 
moest uit het dorp komen.. en dat hebben we 
geweten!
Op maandag 20 oktober 2014 vond het eerste 
‘dorpsoverleg’ plaats in het Trefpunt. Tijdens  
dit overleg wilden wij het dorp kennis laten 
 maken met het thema Oud & nieuw en onze 
plannen presenteren. Ook moesten we van elk 
stratenteam twee vrijwilligers hebben, die de rol 
van straatcoördinator op zouden pakken.  
Alles kwam ietwat traag op gang, maar toen de 

trein eenmaal reed ging het als een geoliede 
machine.
Als comité waren we onder meer verantwoorde-
lijk voor de financiën. Dorpsbelangen spaart elk 
jaar een vast bedrag voor de feestweek, dit was 
ongeveer een kwart van de uiteindelijke begro-
ting. We hebben heel wat geldinzamelingsacties 
gehad, even een opsomming: Taisner braderie; 
Thesinger wijnverkoop; bingo-avond; Grand 
 Bazaar; advertentieruimte bieden.
Ook waren er enkele initiatieven uit het dorp zo-
als de tapastafel en een avond met Jaap 
 Nienhuis. Hier waren wij erg blij mee! Uit eindelijk 
is het gelukt de begroting rond te krijgen. 
Hoewel het officiële programma op maandag  
4 mei begon was het zaterdag 2 mei al feest in 
het dorp. In alle straten werd groots versierd, de 
mooiste creaties werden opgehangen en er 
werd al heel wat afgelachen. Fantastisch om te 
zien! Op maandag 4 mei was het dan eindelijk 
zover, de feestweek kon beginnen.
De hele week was er een fototentoonstelling, 
verspreid door het dorp. De opzet hiervan gaf op 
prachtige wijze het verschil weer tussen oud en 
nieuw. Het gaf extra sfeer aan het dorp en bena-
drukte het thema geweldig. Het zag er fantas-
tisch uit.

In deze feestweek stonden wij ook stil bij de situ-
atie in Nepal, hierbij realiseerden wij ons dat het 
absoluut niet vanzelfsprekend is wat wij in 
 Thesinge en in Nederland allemaal hebben. Er 
werd besloten een collectebus bij de kassa neer 
te zetten waar bezoekers geld in konden stop-
pen, dat uiteindelijk zal worden overgemaakt 
naar giro 555. Dit heeft een bedrag van € 184,00 
opgebracht. Ook heeft het dorp de puzzels ge-
veild die werden gebruikt tijdens de puzzel-
avond. De puzzels hebben € 194,00 opgele-
verd. In totaal een bedrag van € 378,00 uit 
Thesinge voor Nepal.
Al met al een fantastische week om op terug te 
kijken en een waar we als dorp trots op kunnen 
zijn. Dit soort weken, de saamhorigheid en het 
ons-kent-ons gevoel maakt een dorp als 
 Thesinge speciaal en bijzonder. Wij zijn als 
 comité erg tevreden met het resultaat en blij dat, 
zelfs in deze tijd waarbij het soms lastig is vrij-
willigers te vinden, het gelukt is een week te 
 organiseren vol gezelligheid, waarbij het groot-
ste deel actief mee doet en feest. Hulde voor 
Taisn!

Paul Witkamp

1

2

3

4

1 Nostalgisch rondje: foto’s op stevige driepoot (foto Mareen Becking)
2  Beentjes van de vloer op de laatste feestavond 
 (foto Joost van den Berg)
3  Veur elk en ain n fladderakje van Aletta Oomkes en Wendy van Benten 

(foto Joost van den Berg)
4 De winnaars van de danswedstrijd op 8 mei (foto Joost van den Berg)
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Herdenken en vieren doe je samen
In het weekend voorafgaand aan de Thesin-
ger feestweek bruist het van de activiteiten 
in het dan zonovergoten dorp. Er worden 
lange vlaggenlijnen opgehangen, bomen en 
andere attributen versierd met kleurrijk brei-
werk, oude foto’s op een driepoot van ruiter-
stokken geplaatst, een fototentoonstelling 
ingericht, een stalen hekwerk geplaatst bij 
het monument, een oude en nieuwe huis-
kamer ingericht. Menigeen is hiermee druk in 
de weer. Ook in de feesttent worden voorbe-
reidingen getroffen. Bloemenarrangementen 
worden gecreëerd en de geluidsinstallatie 
geplaatst en getest. Het feest kan beginnen.

Op maandag 4 mei is de sfeer nog ingetogen en 
zijn de activiteiten helemaal gericht op de 
 Dodenherdenking. De kinderen versieren door 
medewerkers van Opmaat Bedum gezaagde en 
geverfde vredesduifjes. Deze worden ’s avonds 
bij het monument gehangen. In de weken ervoor 
is op school aandacht besteed aan het thema 
oorlog en vrijheid. Zo was er een gedichtenwed-
strijd voor de oudste leerlingen, is er verteld over 
de in de oorlog gefusilleerde Thesinger verzets-
held Hendrik Ridder en kwam beroepsmilitair 
Alex Mollema, samen met een collega, in zijn 
legergroene voertuig langs om iets te vertellen 
over de rol van het leger bij o.a. vredesmissies. 
Een groepje, bestaande uit afgevaardigden van-
uit alle wijken, heeft voor de avond een program-
ma samengesteld. Het doel is een ingetogen en 
waardige bijeenkomst waarbij Thesingers van 
jong tot oud worden betrokken. Ook de familie 
van Hendrik Ridder, zijn zus en zwager en vele 
neven en nichten, zijn uitgenodigd om de her-
denking mee te maken. 
In de tent klinkt de zang van het gelegenheids-

koor onder leiding van Truus Schouten, worden 
de gedichten van de drie winnaars (Anouk van 
Dijken, Sophie Zelders en Jochem Uitham) van 
de gedichtenwedstrijd voorgedragen, vertelt Ale 
ten Cate over het boek Oorlogswinter, voert 
 Jamie Voorn een bevrijdingsdans uit en vertolkt 
Roelie Karsijns een Grunneger, door Alex 
 Vissering geschreven, gedicht Dood’nherden-
king onder de klanken van imponerende koper-
blaasmuziek. 
Maar de meest intense en indrukwekkende mo-
menten zijn in de buitenlucht, rondom het monu-
ment op Smidshoek, waar een groot aantal 
dorpsgenoten en gasten zich heeft verzameld. 
Verstilde koraalmuziek uit de monden van zan-

gers en instrumenten van blazers, een sereen 
gedicht voorgedragen door Yvonne Schouteten 
en een door Pieter de Jong geblazen Taptoe 
gaan vooraf aan twee minuten stilte om klokslag 
acht uur. Iedereen, van jong tot oud, staat even 
stil en smeedt zo een band met mensen uit het 
verleden. Twee minuten stilte voor wat zij heb-
ben verdragen. In het bijzonder voor dorps-
genoot Hendrik Ridder én met hem de door 
dood en angst verscheurde levens. Na de stilte 
klinkt het Wilhelmus. Vervolgens wordt door 
oudste inwoner de heer Jan Jansen en jongste 
basisschoolkind Kian Walma een krans gelegd 
namens alle Thesingers. Heel bijzonder die 
twee, hand in hand. Jong en oud verbonden.
Een waardige opmaat voor de feestweek.

Roelie Karsijns

(foto Joost van den Berg)

5 Tout Thesinge loopt uit voor de zeepkistenrace 
 (foto Mareen Becking)
6 Superplezier op zeepkist-met-opbouw (foto Mareen Becking)
7 Een vos…! (foto Joost van den Berg)

5

6

7
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Een impressie van de boerenbrunch
Het is dinsdag 5 mei, elf uur. In afwachting 
van wat komen gaat loop ik van het Trefpunt 
naar de tent. Rechts huppelen enkele jonge 
geitjes en lammetjes vrolijk in het rond. Een 
trotse kip en drie kuikentjes scharrelen on-
wennig in een voor hen onbekend hok. Een 
varken knort tevreden. Deze boerderijdieren 
hebben het goed voor mekaar: voldoende te 
eten en niet te klagen over belangstelling.

Hoe zal dat zijn voor de driehonderd Thesingers 
die zo meteen komen? Links van de tent staan 
twee kleurrijke en uitdagende springkussens. 
Kinderen hoppen energiek en vrolijk op en neer. 
Het is vallen, opstaan en weer doorgaan. De 
geitjes bekijken het van een afstandje en schud-
den hun hoofd.
Ik loop de tent in en passeer drie trekharmonica-
spelers. Hun mooie en sfeervolle muziek vult het 
plein en de tent. Bewoners van de Lageweg 
staan klaar om iedereen te bedienen. Vrouwen 
met prachtige schorten, mannen met boeren-
zakdoeken. Gezond gespannen. Staat alles op 
tafel wat er moet staan? Staat de voorraad 
 onder handbereik? Staat de koerier paraat om 
het transport te verzorgen vanuit het Trefpunt? 
Ik ruik een mix van soepen, koffie, luxe en 
ouder wetse broden en allerlei soorten heerlijke 
broodjes. Ik zie schalen vol sappig fruit en 
 allerlei kant-en-klare fruitsapjes. En een makke 
koe, waar de jonge kinderen ranja uit kunnen 
melken. Ik zie een kar vol vergeten groenten en 
gerechten-volgens-grootmoeders-recept. Alles 
mag vandaag geproefd worden. Ik bewonder 
tafels vol heerlijk ogende baksels. Het water 
loopt me in de mond. Maar ik oefen geduld. Ik 
moet wel, want de brunch is nog niet begonnen. 
Ik vraag me ondertussen af of het droog zal blij-
ven. Er is slecht weer voorspeld.

De tent loopt nu langzamerhand vol. Thesingers 
zijn praktische mensen. Want (bijna) iedereen 
heeft zijn eigen bordje-kopje-kommetje-bestek 
bij zich. Een groepje dappere dorpsbewoners 
(zowel jong als oud) heeft het aangedurfd om 
met een eigen baksel mee te doen aan de 
 wedstrijd ‘Heel Thesinge Bakt’. Hun producten 
 krijgen terecht een prominente plaats vooraan in 
de tent. 
Om half twaalf neemt Paul Witkamp, de voor-
zitter van de feestcommissie, het woord. Daarna 
opent de burgemeester (én Thesinger) André 
van de Nadort de brunch. Namens de Lageweg 
begroet Nico Groothoff iedereen. Hij geeft 
 enkele huishoudelijke mededelingen door en 
wenst een ieder smakelijk eten. Dan is het ein-
delijk zo ver: de brunch kan beginnen! De 
 bewoners van de Lageweg kwijten zich van hun 
taken. Ik voel een kwaliteit en warmte die ik 
soms mis in een professioneel restaurant. Ik heb 
geen tijd om na te denken waar dit aan ligt. Ik wil 
genieten van het persoonlijk contact en de har-
telijke en ongedwongen sfeer. De tent vult zich 
volledig met een gezellig geroezemoes, dat 
slechts verstilt op de momenten dat het koor 
TheSingers zingt. Op de bühne zie ik jonge 
 kinderen die onverstoorbaar en fanatiek hun 
 eigen schortjes kleuren. Af en toe zie ik mensen 
stil staan bij de film die opgenomen is aan de 
Lageweg en een beeld geeft van de diversiteit 
van de bewoners en hun bedrijven.
Het wordt steeds warmer in de tent. Buiten 
schijnt de zon. De boerderijdieren genieten 
 ervan, net zoals een deel van de Thesingers dat 
daar een plekje heeft gezocht. Maar waar ik ook 
kijk: iedereen smult van al het lekkere eten en 
drinken. Een vakjury, bestaande uit bakker 
Wouter Jacobs (opvolger van bakker Hoekstra 
uit Bedum), beoordeelt alle producten van ‘Heel 

Knutselen en dansen

Smullen van de boerenbrunch 
(foto Chrétien Schouteten)

Thesinge Bakt’. De spanning loopt op als hij 
 bekend gaat maken wie de prijzen hebben ver-
diend. Ook de dorpsbewoners hebben deze 
producten kunnen proeven en beoordelen, 
 zodat er daarnaast nog een publieksprijs wordt 
uitgereikt. Alle prijswinnaars nemen onder  
groot applaus hun prijs in ontvangst.
Het is drie uur. Iedereen is verzadigd. De 
 mensen van de Lageweg horen veel woorden 
van waardering en dank. Er wordt opgeruimd, 
schoongemaakt en afgewassen. 
De zon is verdwenen, het is gaan regenen en 
stormen. Maar er is rust in de tent.

Chrétien Schouteten, Lageweg

De Molenhornvogels met hun advocaatje
(foto Joost van den Berg)

Op woensdag 6 mei was de tent achter het 
Trefpunt gevuld met oude spullen en veel 
jonge en oude(re) dorpsgenoten om van 
al dat ouds iets nieuws te maken. De één 
zag voornamelijk rommel, de ander zag het 
creatieve eindresultaat al voor zich. Onder 

begeleiding van een aantal creatieve en 
vaardige Schutterlaanbewoners en met écht 
gereedschap werd er door jong en oud naar 
harten lust gewerkt. Een typemachine met 
een touch screen past volledig in de beleving 
van de jongste generatie.

En als je dan enthousiast uitgelegd krijgt dat al 
de door jou gemonteerde stekkertjes ook daad-
werkelijk een functie hebben (Wi-Fi, internet, 
enz.) weet je dat niet het eindproduct maar de 
beleving minstens zo belangrijk is op deze mid-
dag. (Beetje) oud haalt, met op de achtergrond 
muziek van de Bee Gees, herinneringen op aan 
de tijden bij oma, waar lekkernijen als sinaas-
appelsnippers (chocolade met sinaasappel-
vulling) op tafel stonden. Deze middag lagen de 
snippers uitgestald op de nieuw gemaakte 
 etagères van oud servies. Veel huishoudens in 
Thesinge beschikken sinds de feestweek over 
een etagère, het maken er van was een popu-
laire bezigheid. Dat Alex Mollema deze feest-
week noodgedwongen op wielen door moest 
brengen vanwege een breuk in zijn voet weer-
hield hem er niet van actief te zijn op de woens-
dagmiddag. Hij mocht, met vader Jan, de band 
van zijn rolstoel plakken omdat er precies op het 
moment dat hij de tent in kwam een plank met 
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spijker voor z’n wielen kwam. De avond werd, na 
het eten van Schutterlaansoep en snacks van 
Vijfschaft, afgesloten met een film in de feest-
tent. 

Spelletjes
Donderdagmiddag startte met een moderne 
speurtocht voor de kinderen. Per groepje was 
een smartphone nodig met daarop de app 
 tourtodo. Wie de meeste vragen goed had won. 
De puzzel bestaat nog steeds in de app en kan 
dus nog gespeeld worden. Na de speurtocht 
was het tijd voor de zeepkistenrace waar door 
sommige kinderen al maanden naartoe was ge-
leefd. Er was een parcours uitgezet in het dorp 
met hindernissen waar de zeer uiteenlopende 
zeepkisten over en langs raceten. Er was duide-
lijk ook al veel energie gestoken in, en plezier 
beleefd aan, het maken van de zeepkisten.
’s Avonds was het tijd voor spelletjes: een pub-
quiz in de gymzaal, legpuzzels maken in compe-
titieverband en oude en nieuwe liederen zingen 
in de Kloosterkerk. Een gezellige avond, die af-
gesloten werd met Petje op Petje af in de feest-

tent. De legpuzzels met afbeeldingen van 
 beroemde Thesingers werden na afloop geveild 
voor het goede doel, de aardbevingen in Nepal. 
DJ Ruben sloot de avond muzikaal af met jonge 
muziek.

Dansen
Thesingers denken te kunnen dansen, na vrij-
dag 8 mei in ieder geval wel. Voor de jonge 
 Thesingers waren er in de middag workshops 
georganiseerd waarbij ze verschillende dansen 
leerden en leuke spelletjes deden. Vanaf zeven 
uur traden de kinderen op in de feesttent om al 
het geleerde aan de dorpsgenoten te laten zien. 
Jong en oud hebben genoten. 
Vanaf negen uur barste de wijken-danscompe-
titie los. Door sommige wijken was hier, vaak in 
het grootste geheim, al flink op geoefend. De 
avond werd geopend door de Dijk die als enige 
vergezeld werden van live accordeonmuziek, 
een gezellige opening. Jamie maakte indruk met 
een solodans voor de Molenweg. Het winnende 
team, Molenweg / Achter-Thesinge / Lutjewolde/
Bovenrijge, had niet alleen een prachtig uitge-

voerde dans maar had ook het thema ‘oud en 
nieuw’ goed verwerkt in de Zwart-Wit-dans. 
Dansschool ‘Schutterspassie’ speelde op zeker 
en imponeerde de jury niet alleen met de perfect 
uitgevoerde tango...! De professionele jury 
 bestond uit de eigenaresse van dansschool 
 Marijke, Peter Heidema en Edward Oudman. 
Met name de laatste kraakte kritische noten 
waarbij vooral de aandoenlijke vogels uit de 
 Molenhorn het er van langs kregen. Gelukkig 
vonden ze troost in het consumeren van een 
advocaatje hetgeen (wat mij betreft) een van de 
mooiste foto’s van de feestweek opleverde. 
 Foto’s die u overigens kunt bekijken via  
thesinge.com/feestweek. 
Wijken die zich niet hadden voorbereid en zich 
hadden verheugd op een rustige avond werden 
niet vergeten. Bewoners uit die wijken werden 
vrijwillig aangewezen door de organisatie en 
mochten in korte tijd onder leiding van Esther 
een dans instuderen, iets wat zowel het team 
van Het Dorp als dat van de Lageweg uitstekend 
gelukt is.

Annelies Hofstede

Tegenstellingen
Zaterdag 9 mei, de laatste dag van de feestweek 
begint rustig. De bewoners van Molenhorn en 
Kerkstraat hebben om tien uur de koffie klaar en 
trakteren op zelfbereide baksels. Voor de jonge-
ren zijn er spelletjes (van sjoelen tot schieten) en 
de ouderen kletsen genoeglijk bij. RTV Noordver-
slaggever Ronald Niemeijer komt ook nog even 
langs en interviewt een drietal dorpsgenoten over 
de feestweek en de fototentoonstelling, wat 
 resulteert in 4 minuten radiozendtijd. Al met al 
een genoeglijke ochtend zonder veel poespas. 
In de middaguren bewegen zich vreemde figu-
ren door het dorp. Er wordt een heuse vossen-
jacht gehouden in de dorpskern. Deelnemers 
gaan groepsgewijs op zoek naar de (juiste) vos-
sen en de antwoorden op de door deze vossen 
gestelde vragen. De juiste vossen zijn te 
 herkennen door iets dat niet klopt. Zoals een 
vrouw met twee linkerhanden, een hippie met 
laptop en een jonkvrouw op een elektrische 
step. Een leuke activiteit, georganiseerd en uit-
gevoerd door de bewoners van De Dijk, met Jori 
Noordenbos als drijvende kracht.
En dan is het tijd om de feestweek uit te luiden 
met een spetterend dansfeest. Dorpsgenoten 
verschijnen in de meest vreemde uitdossingen 
met als thema Tegenstellingen. Een agent en 

een boef, een mannelijke bruid en vrouwelijke 
bruidegom, een colbert gecombineerd met een 
korte broek of een korte rok. Leuk om te zien 
deze creaties. Er wordt, tot in de kleine uurtjes, 
gedanst en geswingd op de muziek van de band 
Ten Speed. 
Ook worden de vijf organisatoren van de feest-
week, heel verdiend, in het zonnetje gezet. Alex, 

Paul, Esther, Hans en Luit: bedankt voor jullie 
enorme inspirerende inzet! Duim omhoog, zoals 
in het steeds terugkerende item Tsjoe tsjoe wa, 
door onze eigen DJ Paul. Hij krijgt alle aanwezi-
gen zover om mee te doen met dit lied. Daarna 
is het hoog tijd om naar huis te gaan. Het is mooi 
geweest!

Roelie Karsijns

Bruidspaar Oomkes op de slotavond (foto Joost van den Berg)

De verkeersbunkers hebben nu een kek jasje (foto Joost van den Berg)

Bedankt
Er zijn veel garens en breiwerken aangeleverd, zodat we de bomen op de 
Schutterlaan hebben kunnen voorzien van een kleurig breisel. Ook de 
lelijke betonnen blokken zien er nu mooi uit en dat dankzij de nijvere 
breisters.
Hartelijk dank daarvoor namens alle aanwonenden van de Schutterlaan 
te Thesinge!
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Uitnodiging aan alle abonnees

Van de redactie
De Garmer en Thesinger Express bestaat dit 
jaar 40 jaar. U heeft dat al kunnen zien aan drie 
artikelen met een terugblik op de jaren 1975 tot 
2005. Op 5 september zal dit 40-jarige bestaan 
gevierd worden in Thesinge.
Het boekjaar van de G&T loopt van april tot en 
met maart. We hebben onlangs weer de balans 
opgemaakt en dat pakte gelukkig positief uit. De 
G&T heeft ook een kleine reserve, die we nu 

De Garmer & Thesinger Express is van ons allemaal. 
Al veertig jaar wordt de krant gedragen door inwoners 
van beide dorpen; met verhalen van en over bewoners, 
nieuwtjes, verslagen en aankondigingen van activitei-
ten. Dat is bijzonder en een reden voor een feestje.

Dit jubileum wordt dit keer in Thesinge gevierd en wel op 
zaterdag 5 september 2015 van 16.00 uur tot 19.00 uur. In 
samenwerking met het Trefpunt en Rudy Noordenbos van de 
Oude School zorgen we voor gratis drankjes en overheerlijke 
hapjes.

Programma
16.00 uur: Opening door voorzitter Jan Ceulen.
16.10 uur – 16.40 uur: Optreden Gemengd Mannenkoor en 
TheSingers.
17.00 uur – 17.30 uur: Theater Suer uit Garmerwolde.
17.30 uur tot ongeveer 19.00 uur: Lekker tapas eten en uw 
consumptiebonnen stukslaan. Met muzikale omlijsting door 
jazztrio Basalt uit Garmerwolde.

Opgave 40-jarig jubileum 
We willen graag weten hoeveel abonnees dit feest met ons 
willen vieren. Daarom vragen we u om zich op te geven  
vóór 1 juli. Alleen degenen die zich ingeschreven hebben 
ontvangen een aantal consumptiebonnen. U dient zich op te 
geven met naam, adres en aantal personen (abonnee en 
huis genoten).
Bij voorkeur per e-mail: aanmelden@gentexpress.nl 
of bij:
Marja Wijnand, L. van der Veenstraat 3, Garmerwolde;
Jan Ceulen, G.N. Schutterlaan 7, Thesinge.

De adverteerders, de bezorgers en enkele vips worden per-
soonlijk per brief uitgenodigd.

We hopen op veel animo!

De redactie

goed kunnen inzetten ten behoeve van het jubi-
leumjaar en het jubileumfeest.
Bijna alle adverteerders gaan ook het komend 
jaar weer door met adverteren. In de loop van 
het afgelopen jaar hebben een paar nieuwe ad-
verteerders zich gemeld. Onze adverteerders 
zijn een belangrijke bron van inkomsten en wij 
bedanken hen hiervoor.
De contributie voor het komend jaar blijft het-

Wist-u-dat…
-   de collecte voor Kinderhulp dit jaar in Garmerwolde € 263,91 heeft op-

gebracht?
-   allen die gul gegeven hebben, en natuurlijk ook de collectanten voor hun 

inzet, hartelijk worden bedankt door Ine Hoejenbos?

zelfde. Eind mei zullen de rekeningen voor de 
abonnementen en adverteerders de deur uit 
gaan, en begin juni zal de opdracht voor de au-
tomatische incasso’s van de abonnees die ons 
daarvoor toestemming hebben gegeven naar de 
bank gaan. We hopen dan eind juni het grootste 
deel van de inkomsten binnen te hebben.

De redactie

Burgerparticipatie is ‘in’, maar dorpen moe-
ten zich niet laten dwingen en vrij blijven in 
de rol die ze kiezen. Aan het woord is Dirk 
Strijker, Hoogleraar Plattelandsontwikke-
ling, tijdens de Algemene Ledenvergadering 
van Groninger Dorpen. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor 
allerlei overheidstaken op bijvoorbeeld het ge-
bied van zorg en doen bij de uitvoering daarvan 
graag een beroep op de bewoners. De vraag is 
of dit een wenselijke ontwikkeling is en waar de 
grenzen liggen. Strijker lichtte toe dat uit onder-
zoek van het Sociaal Cultureel Plan bureau blijkt 
dat bewoners van dorpen niet per se meer  

Burgerparticipatie aan burenhulp doen dan bewoners in steden. 
Aan de andere kant bestaat de participatie-
samenleving op het platteland natuurlijk al lang. 
Zo draaien bijna alle dorpshuizen op vrijwilligers 
en voeren in meerdere dorpen de bewoners 
gemeente taken uit zoals het maaien van de 
berm. Vaak efficiënter en slimmer dan de 
 gemeente zou kunnen. Vanuit de zaal vertelden 
bestuursleden uit Stedum en Wedde over zorg-
initiatieven in hun dorp waarbij vrijwilligers 
samen werken met professionele zorgverleners. 
Niet omdat het moet, maar omdat men graag het 
dorp leefbaar houdt. Prachtig volgens Strijker, 
zolang het maar zonder dwang gebeurt en op de 
manier zoals het dorp het wenst. Gemeentes 
moeten wat dat betreft vaak nog leren loslaten. 
De dorpsvereniging kan mooi een paraplu- 

functie vervullen voor al die verschillende dorp-
sinitiatieven en zodoende zorgen voor structuur 
en continuïteit. 
De Algemene Ledenvergadering van Groninger 
Dorpen vond dit jaar plaats op 20 mei in dorps-
huis De Wending in Zuidwending. Op de goed 
bezochte avond werd ook een speciale editie 
van het Nijsblad van deze koepelorganisatie 
voor dorpen en dorpshuizen gepresenteerd. 
Een luxe uitvoering met een uitgebreid verslag 
van de geslaagde Groninger Dorpendag die op 
14 februari in Winschoten plaatsvond. Namens 
alle vrijwilligers die zich inzetten voor een leef-
baar platteland nam Koos Bos, bestuurslid van 
De Wending, het eerste exemplaar in ontvangst. 

Groninger Dorpen
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Agenda

Foto van de maand

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge

Colofon
Eindredactie
Garmerwolde
Hillie Ramaker-Tepper  050 541 5335
Marja Wijnand-de Poel  06 41 160 523
Thesinge
Jan Ceulen  050 311 6551
Fotograaf Garmerwolde
Andries Hof  06 44 066 124
Fotografen Thesinge
Mareen Becking  06 85 289 751
Joost van den Berg  06 49 642 559
Penningmeester
Tjakko Tjakkes  050 549 9344
W.F. Hildebrandstraat 61
9798 PH Garmerwolde
Bank: IBAN NL74 RABO 0320 7057 49
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
bezorgen@gentexpress.nl
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 14 juni vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

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 30 mei
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen 
oud papier. Aanbieden in de 
nieuwe kliko’s!
2 t/m 5 juni
Avondwandelvierdaagse Ten Boer.
Woensdag 3 juni 
Garmerwolde; van 12.30 tot 16.00 
uur: Open dag OBS. Met rond-
leidingen voor en door kinderen, 
stands en workshops en informa-
tie voor ouders, door ouders en 
leerkrachten.
Vrijdag 5 juni
-  Garmerwolde, Dorpshuis de 

Leeuw; vanaf 17.00 uur: 
Dorpsborrel, met Indische 
dagschotel € 5,00 en ge frituurde 
hapjes voor de kinderen.

-  Garmerwolde, Hildebrandstraat 57;
  19.30 uur: Meditatieavond door 

Eric Elbertsen en Cees Leurs. 
De kosten bedragen € 3,50. 

  Info: ceesleurs51@gmail.com of 
050 313 4043.

Zondag 7 juni
9.30 uur in Thesinge
ds. Wilts uit Noorddijk
Zondag 14 juni
gezamenlijke dienst
9.30 uur in Thesinge
drs. Postema uit Krewerd

Zondag 21 juni
9.30 uur in Garmerwolde
mw. Pronk- van Belle uit Leens
Zondag 28 juni
gezamenlijke dienst
9.30 uur in Ten Post
mw. S. Werkman (ovb) uit Groningen

Nu ook in Garmerwolde en Thesinge verharde bushaltes. 
Compleet met wit-zwart geblokte tegels. Dus je kunt je auto 
hier niet meer parkeren. De gemeente Ten Boer is nog in 
overleg of deze bushalte uitgerust gaat worden met een 
OV-oplaadpunt en een dorpsplattegrond. (foto Andries Hof)

Zondag 7 juni 
Thesinge, Kloosterkerk; 15.00: 
Ensemble Rood Hout, sopraan, 
barokhobo en klavecimbel met 
‘Frost und Winde geht zu ruh’ van 
J.S. Bach (organisatie Musica 
Antiqua Nova in samenwerking 
met de Stichting Oude Groninger 
Kerken).
Vrijdag 12 en zaterdag 13 juni
Garmerwolde, GEO-terrein; De vv 
GEO sluit het voetbalseizoen 
feestelijk af. Zie artikel in deze 
krant.
Vrijdag 19 juni
-  Garmerwolde; van 18.00 - 20.00 

uur: Ophalen oud papier. Aanbie-
den in de nieuwe kliko’s!

-  Thesinge, café Molenzicht; vanaf 
18.00 uur: Fietstocht Dorps be lan-
gen. Bij slecht weer een week later.

Zaterdag 20 juni
- Roefeldag.
-  Diverse kerken in de gemeente 

Ten Boer: Landelijke Kerkennacht 
2015. Zie artikel in deze krant.

Zondag 21 juni
Garmerwolde, start bij dorpshuis 
De Leeuw; 14.00 uur: Fietstocht 
door het Groninger land. Bij 
voldoende deelname. Opgave: 
aafkekooi@kpnplanet.nl of een 
briefje door de bus op Hildebrand-
straat 21.

Woensdag 24 juni
Garmerwolde, bij het sportpark; 
19.00 uur: jeu de boules bij de 
vroegere Vrouwen van Nu.
Vrijdag 26 juni
Thesinge, café Molenzicht; vanaf 
18.00 uur: Reservedag fietstocht 
Dorpsbelangen. Zie 19 juni.
Zaterdag 27 juni
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen 
oud papier. Aanbieden in de 
nieuwe kliko’s!
Maandag 29 juni
Buurhoes, Ten Boer; 20.00 uur: 
Seniorenconcert Volharding.
Woensdag 1 juli
Sluitingsdatum inschrijving voor 
jubileumfeest G&T Express op 5 
september.

‘De Soos’
De klaverjasavond in mei heeft de 
volgende uitslag opgeleverd:
Ton Bouchier 5484
Henk Vliem 5439
Ria Visser 5121
Jannes Ramaker 4873
De volgende keer is op dinsdag  
9 juni, aanvang 20.00 uur, in dorps-
huis De Leeuw te Garmerwolde. 

Een ransuil houdt zijn 
buren uit de slaap 

(foto Joost van den Berg)


