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Wat te doen met 
goedmakertje NAM?

De aardbevingen, veroorzaakt door de gas-
winning, zijn in onze dorpen regelmatig te 
voelen. Ook de gevolgen ervan zijn zichtbaar 
in muren en plafonds. De NAM vergoedt de 
reparatie van aardbevingschade maar toch 
is ook in Garmerwolde en Thesinge een dui-
delijke waardevermindering van woningen 
waar te nemen. Als compensatie kan ieder 
huishouden met ten minste 1000 euro aan 
aardbevingschade in een aardbevingsge-
meente (zoals Ten Boer) aanspraak maken 
op 4000 euro aan waardevermeerderings-
subsidie. Wij spraken enkele mensen in Gar-
merwolde en Thesinge om te zien wat er zoal 
met deze subsidie is gedaan.

Familie Stuut
Harry Stuut woont met zijn vrouw en dochters 
aan de Dorpsweg in Garmerwolde. Zoals veel 
mensen in Garmerwolde hadden zij schade 
door de aardbevingen. Deze bestond met name 
uit scheuren in de buitenmuren rondom het huis 
en een scheur in de scheidingsmuur tussen de 
twee destijds samengevoegde woningen. Bij-
zonder is dat de familie Stuut de vergoeding 
voor de scheuren aan zichzelf heeft laten uitbe-
talen, zodat Harry zelf aan de slag kan met de 
nodige reparaties.
Ook de waardevermeerderingssubsidie wil Har-
ry proberen uit te laten betalen, zodat hij in eigen 
beheer het dak van de woning kan vervangen. 
Het isolatiemateriaal daarvoor zou dan uit de 
subsidiepot kunnen komen. Het zal nog een 
flinke klus worden, want nu heeft de woning nog 
een onbeschoten kap, zonder isolatie aan de 
buitenkant. Toch denkt Harry de gestelde limiet 
van een jaar waarbinnen subsidie gebruikt moet 
worden wel te halen. Sterker nog, dit jaar ver-
wacht hij de achterkant van het dak nog te kun-
nen aanpakken.
Al met al vindt Harry de waardevermeerderings-
subsidie niet verkeerd. Het is sowieso lastig om 
te bepalen in hoeverre waardedaling van wonin-
gen in het aardbevingsgebied door de aardbe-
vingen worden veroorzaakt en welk deel door de 
economische crisis komt. Het probleem van de 

aardbevingen los je met de subsidie niet op, 
maar voor Harry kwam de subsidie simpelweg 
op een moment dat hem goed uit kwam!

Albert Jan Klein Ikkink en Marieke de Groot 
Aan de Dorpsweg nummer 49 in Garmerwolde 
spreek ik in de tuin, met een biertje in de hand, 
met Albert Jan Ikkink en Marieke de Groot. Zij 
vertellen dat zij het gewend zijn om in een oud 
huis te wonen en dat scheuren voor hen daarom 
geen drama zijn. Niettemin snappen ze heel 
goed dat mensen met ernstigere schades dit 
heel anders kunnen ervaren. Zelf hadden ze 
een aantal voegschades in de buitenmuren en 
één scheur in een binnenmuur. Deze hebben zij 
laten repareren door iemand uit de omgeving. 
Dat laatste vonden zij beide van belang en ze 
waarderen het dan ook dat met de subsidies de 
plaatselijke middenstand wordt gesteund en 

Harry Stuut bij een van de scheuren die de muren in zijn huis rijk zijn (foto Andries Hof)

duurzaamheid wordt gestimuleerd.
Met de waardevermeerderingssubsidie hebben 
Albert Jan en Marieke vier stalramen aan de 
zijkant van hun woning laten vervangen door 
kozijnen met dubbelglas. De oude stalramen 
waren van ijzer met 4 mm dik glas er in, waarbij 
sommige ruitjes stuk waren. De nieuwe toogko-
zijnen (kozijnen met een boog aan de boven-
kant) zijn in de stijl van het huis gemaakt. Albert 
Jan is dan ook zeer tevreden over het resultaat 
en is benieuwd in hoeverre hij in de winter zal 
gaan merken dat er nu dubbelglas in de kozijnen 
zit!
In hoeverre de waardevermeerderingssubsidie 
opweegt tegen de waardedaling van woningen 
in het aardbevingsgebied vinden Albert Jan en 
Marieke moeilijk te zeggen. Dat komt doordat de 
waardedaling door de economische crisis ook 
meespeelt. Niettemin drukken de aardbevingen 
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een stempel op het gebied. Zolang je niet weg 
wil is dat geen groot probleem, maar als je wilt 
verhuizen, dan maakt dat het extra lastig. Albert 
Jan en Marieke zitten wat hen betreft goed en 
hoeven niet weg. Albert Jan ervaart de waarde-
vermeerderingssubsidie dan ook als een ca-
deautje. 

 Freek Mandema

Van het gas af met subsidie van de NAM
Toen Jelle van der Veen uit Thesinge hoorde 
van de 4000 euro vergoeding van de NAM, be-
sloot hij de energiebesparing rigoureus aan te 
pakken. Hij plaatste 32 zonnepanelen op het 
dak van zijn schuur. Bovendien verving hij 
zijn verwarmingsketel door een hypermodern, 
op elektriciteit werkend verwarmingssysteem, 
een warmtepomp die warmte uit de buiten-
lucht wint. De zonnepanelen leveren alle stroom 
die het nieuwe systeem verbruikt. Sinds febru-
ari doet de installatie wat hij moet doen: 
het huis verwarmen en warm water leveren. ‘Ik 
ben zelf installateur en kan de montage in mijn 
vrije tijd doen’, zegt Van der Veen. ‘Als je ook 
nog vierduizend euro krijgt, en het is een nieuw 
product, dan is het een uitdaging om het uit te 
proberen. Al moest ik er uiteraard zelf ook wat 
geld in steken. Het is een hartstikke mooi sys-
teem. Het werkt uitstekend. En wij zijn helemaal 
van het gas af.’ Nu maar hopen dat de NAM 
straks nog genoeg geld overhoudt om onze be-
schadigde huizen te repareren.

Marieke weerspiegeld in de nieuw ingezette dubbele ruiten van haar woning (foto Andries Hof)

Jelle van der Veen bij zijn warmtepomp (foto Edzard Krol) Janiene de Lange met haar zonen Bas en Joris 
op sokken op de warme vloer (foto Edzard 
Krol)

Geen koude voeten meer
Ze had altijd schoenen aan in huis, vanwege de 
koude vloer. Dus toen Janiene de Lange uit The-
singe na het herstel van bevingsschade 4000 
euro mocht uitgeven aan energiebesparende 
maatregelen, wist ze het wel: ‘We hebben de 
vloer laten isoleren. Al was dat niet alleen omdat 
we meer comfort wilden, maar ook omdat we 
best wel veel gas verstookten.’ Het bleef niet bij 
de vloer. ‘Bij de controle vorig jaar bleek onze 
oude verwarmingsketel bijna versleten. En om-
dat met de vloerisolatie het hele potje van de 
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NAM nog niet op was, hebben we besloten er 
ook een nieuwe verwarmingsketel mee te ko-
pen. Daarvoor hoefden we bovenop de vergoe-
ding maar weinig extra te betalen. Hoeveel het 
scheelt in de stookkosten, weten we nog niet. 
Dat zal later blijken. We hebben er wel een 
mooie app bij, waarop je kunt zien hoeveel gas 
we verbruiken. Hoewel we niet echt een koude 
winter hebben meegemaakt, hoeven we tot nu 
toe binnenshuis geen schoenen meer aan.’

Edzard Krol
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Niels Steenstra in overleg met Margriet de Haan (foto Andries Hof)

Sinds 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorgverlening vanuit 
de overheid. Gemeenten hebben een grotere verantwoordelijkheid 
gekregen in de zorg voor mensen, zonder dat er direct meer geld 
beschikbaar kwam. De gevolgen hiervan zijn landelijk te merken en 
ook in Garmerwolde zijn er mensen getroffen door de nieuwe wetge-
ving. Hier wordt wat aan gedaan…

Tegenover mij zitten Niels Steenstra en Margriet de Haan, als vertegen-
woordigers van respectievelijk het Dorpshuis Garmerwolde en van de 
Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde. Samen met Inge Zwerver van 
de Vereniging Groninger Dorpen zijn zij gestart met het pilotproject  
‘ZorgSaam Dorp’. Deze pilot vloeit voort uit de landelijke koepel van de 
Groninger Dorpen, de Landelijke Vereniging Voor Kleine Kernen. Met de 
methodiek van ZorgSaam Dorp kan Garmerwolde onderzoeken of het 
mogelijk is om als dorp een deel van de zorgvragen die er in het dorp 
spelen samen op te vangen en elkaar te helpen. Die zorgvragen moet je 
heel breed zien. Margriet: ‘Je denkt misschien aan wassen en aankleden, 
maar deze taken zullen juist bij de thuiszorgorganisaties blijven. Het gaat 
om meer zorg en aandacht hebben voor elkaar, bijvoorbeeld voor mensen 
die door hun fysieke toestand niet meer zo mobiel zijn, of voor bepaalde 
klusjes in of om het huis wat ondersteuning nodig hebben.’ Niels: ‘Het kan 
ook gaan over eenzaamheid .’ Voor het Dorpshuis ziet Niels mogelijkhe-
den om daarin iets te betekenen. Zo valt het hem op dat er eigenlijk maar 
weinig variatie zit in de lijst van bezoekers en vrijwilligers bij het dorpshuis 
en hij heeft het idee dat er voor ouderen in het dorp maar weinig gebeurt. 
Niels vraagt zich daarom af of het niet mogelijk is om, met zorg in het 
achterhoofd, nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Daarbij vindt hij het be-
langrijk dat het niet iets van alleen het dorpshuis wordt, maar dat het hele 
dorp wordt betrokken. Daarom is dan ook de samenwerking met Dorps-
belangen gezocht.

Praktische invulling
De praktische invulling van ZorgSaam Dorp in Garmerwolde moet nog 
uitgewerkt worden. Niels noemt echter een aantal inspirerende voorbeel-
den uit andere dorpen, waarin het dorp samen een stukje zorg op zich 
nam. Zo werd er in Onderdendam een koffiemiddag voor ouderen geor-
ganiseerd waar tabletcomputers beschikbaar waren. Op deze manier kon 
op laagdrempelige wijze kennis gemaakt worden met tablets. Het bleek 
een groot succes in de verdere digitalisering van ouderen in Onderden-
dam! (Ook in Thesinge is Noaberstee een geweldig succes, red.).
In Garmerwolde zal nu eerst de huidige situatie in kaart gebracht worden 
aan de hand van een WMO-scan (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). 

Uitnodiging aan alle abonnees

Samen zorgen voor elkaar

17.00 uur – 17.30 uur: Theater Suer uit Garmerwolde.
17.30 uur tot ongeveer 19.00 uur: Lekker tapas eten en uw con-
sumptiebonnen stukslaan. Met muzikale omlijsting door jazztrio 
Basalt uit Garmerwolde.

Opgave 40-jarig jubileum 
Alleen degenen die zich ingeschreven hebben ontvangen een 
aantal consumptiebonnen. U wordt verzocht zich op te geven 
met naam, adres en aantal personen (abonnee en huisgenoten). 
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 zijn persoonlijk 
per brief uitgenodigd.

We hopen op veel animo!
De redactie

De Garmer & Thesinger heeft u in de vorige krant uitgeno-
digd voor een feestje ter gelegenheid van het 40-jarig be-
staan van de krant. Er is al veel respons, maar we verwacht-
ten eigenlijk meer aanmeldingen. Bij navraag blijkt dat veel 
mensen het niet gelezen hebben, of vergeten zijn zich aan 
te melden.
Daarom verlengen we de inschrijving tot 15 juli aanstaande. 
Het is voor ons erg belangrijk te weten hoeveel mensen er 
gaan komen, in verband met de hapjes. Maar ook voor uzelf; 
want helaas… geen aanmelding, geen gratis consumpties!

Het jubileum wordt in Thesinge gevierd op zaterdag 5 september 
2015 van 16.00 uur tot 19.00 uur. 

Programma
16.00 uur: Opening door voorzitter Jan Ceulen.
16.10 uur – 16.40 uur: Optreden Gemengd Mannenkoor en The-
Singers.

Dit is een uitgebreide vragenlijst om zicht te krijgen wat er op WMO-gebied 
is in Garmerwolde en ook wat er ontbreekt. Zo heeft het dorpshuis bijvoor-
beeld geen invalidentoilet. Verder zal in het project geïnventariseerd wor-
den welke zorgvragen er spelen in Garmerwolde en wat iedereen in het 
dorp bereid zou zijn voor elkaar te doen. Er hoeft niet gelijk aan grote 
klussen en inzet gedacht te worden. Wellicht wil iemand wel een keer een 
heg voor een ander knippen, of een keer helpen met strijken. Het dorps-
huis kan hier een rol in spelen als ruimte die beschikbaar is voor initiatie-
ven en in het algemeen als plek waar mensen samen komen, elkaar ont-
moeten en kennis delen. Niels: ‘Het is niet de bedoeling om de bak met 
vrijwilligers voor het dorpshuis nog meer te laten groeien, elkaar helpen 
heeft vele vormen.’ Margriet: ‘Mensen zijn vaak best bereid iets voor el-
kaar te doen, maar je moet het wel zien. Als je een zorgvraag hebt is het 
mooi als deze via het dorpshuis geuit kan worden.’

Informatiepeiling
In Garmerwolde kunnen we dan ook verwachten dat er ergens dit jaar een 
informatiepeiling zal komen. Heb je ideeën vanuit je persoonlijke situatie 
voor iets dat in het dorp georganiseerd kan worden, heb je een zorgvraag, 
of zijn er dingen waar je goed in bent en die je best eens voor anderen zou 
willen doen, Margriet en Niels horen het graag. Levert dit een succesvol 
ZorgSaam dorp op, dan zou het maar zo kunnen dat de pilot in Garmer-
wolde uiteindelijk als voorbeeld voor een landelijke uitrol zal dienen!

Freek Mandema
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A - vast, elke maand
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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Als er één dossier is dat mij en mijn collega-
burgemeesters de afgelopen twee jaar inten-
sief heeft beziggehouden is het wel het
dossier gaswinning. Inmiddels heeft u waar-
schijnlijk wel vernomen dat Hans Alders Nati-
onaal Coördinator is geworden voor het aard-
bevingsdossier. Waarom vind ik dat nou zo 
belangrijk?

Ik neem u even mee terug in de tijd. In januari 
2014 hebben het Rijk, de provincie en (toen) de 
negen gemeenten in het aardbevingsgebied het 
bestuursakkoord ‘Vertrouwen op herstel, Herstel 
van Vertrouwen’ gesloten. Voor het eerst was in 
een overeenkomst vastgelegd dat er in Noord-
oost-Groningen echt iets aan de hand is. Er zijn 
toen afspraken gemaakt over schadeherstel, ver-
sterking van woningen, economisch perspectief 
en leefbaarheid. En heel erg belangrijk, voor het 
eerst is voor al die aspecten ook geld gereser-
veerd. De Dialoogtafel werd bemenst en we had-
den het idee dat we met dit akkoord stappen in de 
richting van een herstel van vertrouwen konden 
gaan maken. 
In de loop van 2014 werd het bij ons als lokale 
overheden wel duidelijk dat er meer moest ge-
beuren om de afspraken van januari waar te kun-
nen maken. In heel 2014 zijn we bijvoorbeeld niet 
toegekomen aan het versterken van woningen. 
Dat heeft voor een groot deel te maken met on-
duidelijkheid hoe sterk de woningen zouden moe-
ten worden (welke norm hanteer je), maar ook 
met de vraag ‘hoe doe je dat?’. Ook in het scha-
deherstel zagen we hardnekkige problemen die 
niet werden opgelost. Daarbij kan het gaan om de 
combinatie van schade en achterstallig onder-
houd, schade aan monumenten, of schades die 
zo omvangrijk zijn dat de NAM het liefste zou kie-
zen voor sloop en nieuwbouw. Ook werd duidelijk 
dat de opgave die op ons afkomt, als het gaat om 
aantallen woningen die versterkt moeten worden 
(waarbij we ook nog gelijktijdig de verduurzaming 
van de woningvoorraad mee willen nemen), im-
mens is. Zo groot dat wij die als individuele ge-
meenten nooit aankunnen.
Het leidde er bij de gemeenten en de provincie 

toe dat wij een aanvulling op het akkoord van ja-
nuari wilden. Daar kwam ook nog bij dat door het 
minimaliseren van de putten rondom Loppersum 
(waar ook de put bij Ten Post bij hoort) er in de 
zuidelijke putten meer aardgas wordt gewonnen. 
Daarmee worden in het zuiden ook aardbevingen 
gevoeld en ontstaat er schade in Menterwolde en 
Hoogezand-Sappemeer. In het najaar werd ook 
duidelijk dat de Stad last had van aardbevingen, 
waarmee het aantal betrokken gemeenten groei-
de van negen naar twaalf.
In december 2014 en januari 2015 hebben we 
met de twaalf gemeenten en de provincie weer 
onderhandeld met het ministerie van Economi-
sche Zaken over een aanvulling van het akkoord. 
Onze eerste eis was een regeringscommissaris 
met een eigen dienst die de opdracht heeft het 
coördineren van alle noodzakelijke werkzaamhe-
den rondom de gaswinning. Zowel in Groningen, 
waar het feitelijke werk moet gebeuren, als in Den 
Haag om er voor te zorgen dat langjarige finan-
ciering geregeld is en blijft. Verder hadden wij een 
aantal inhoudelijke zaken die we geregeld wilden 
hebben. De minister wilde er in eerste instantie 
niet aan. Hij vond het vorige akkoord in combina-
tie met het inmiddels opgerichte Centrum voor 
Veilig Wonen voldoende. Op basis van de argu-
menten die wij naar voren hebben gebracht is de 
minister door de bocht gegaan en hebben we in 
februari van dit jaar een nieuw akkoord gesloten, 
het Aanvullend Akkoord. Naast de afspraak dat er 
een Nationaal Coördinator komt voor de proble-
matiek waar wij in Noordoost-Groningen mee 
worstelen zijn er nog een aantal dingen afgespro-
ken die van groot belang zijn.
Voor het bouwkundig versterken wordt snel aan 
de slag gegaan met no-regretmaatregelen. Op 
basis van de meest actuele gegevens gaat een 
commissie adviseren over normstelling en over-
schrijdingskans. 
Er wordt een garantstellingsfonds ingericht voor 
het aanpakken van achterstallig onderhoud dat 
schadeherstel of preventief versterken kan be-
lemmeren. Eigenaren kunnen een beroep op dit 
fonds doen als zijzelf de kosten van achterstallig 
onderhoud niet kunnen opbrengen. Eventuele 
waardevermeerdering van het onroerend goed 
kan op termijn of bij verkoop van de woning wor-
den verrekend.

Meerkosten die in de nieuwbouw moeten worden 
gemaakt om deze aardbevingsbestendig te ma-
ken worden vergoed.
Voor wat betreft de woningmarkt is afgesproken 
dat eigenaren van onroerend goed niet in een 
nadeliger positie mogen komen te verkeren ten 
opzichte van gebieden die niet aan aardbevingen 
zijn blootgesteld. Dit geldt voor verkoopduur en 
verkoopprijs.
De tot nu toe gevolgde aanpak van het civielrech-
telijke spoor voor schadeherstel moet worden 
verbeterd. Hiervoor wordt een overheidsdienst 
onder rijksverantwoordelijkheid opgericht (de 
Overheidsdienst Groningen) met een interbe-
stuurlijk deel in Groningen en een departemen-
taal deel in Den Haag.
Dit zijn natuurlijk afspraken op hoofdlijnen die ver-
der moeten worden uitgewerkt. Dat is een van de 
taken die Hans Alders vanaf 1 juni op zijn bord 
heeft liggen. En natuurlijk is in de tussenliggende 
tijd al veel voorbereidend werk gedaan. 
De nationaal coördinator en de overheidsdienst 
moeten er voor gaan zorgen dat het schadeher-
stel vlotter gaat verlopen en dat het versterkings-
programma van de grond gaat komen. Dat is ook 
hard nodig, want naast de verhalen die ik van in-
woners van Ten Boer hoor waar het schadeher-
stel goed is verlopen hoor ik nog te vaak dat het 
niet goed loopt. Als schade vlot wordt hersteld 
geeft het al overlast voor de bewoner. Je hebt per 
slot van rekening niet gevraagd om een paar we-
ken lang bouwvakkers in of om het huis te heb-
ben. Als daar nog de stress bijkomt van een trage 
afhandeling wordt het helemaal iets om treurig 
van te worden.
Ik ben ook realistisch genoeg om me te realiseren 
dat de overheidsdienst dit niet allemaal morgen 
geregeld kan hebben, maar ik heb er wel vertrou-
wen in dat de dienst mensen (deels) kan ontzor-
gen. Alders en de zijnen zijn nu druk bezig met het 
opzetten van de dienst en het maken van een 
uitvoeringsplan. Na de zomervakantie zullen er 
ook informatiebijeenkomsten worden gehouden. 
Meer informatie over het aanvullend akkoord kunt 
u ook op de website van de gemeente vinden.
Ik wens u alvast een fijne zomervakantie.

André van de Nadort, burgemeester
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Stand van zaken Fietsroute Plus

Akkerranden in bloei?

Over de gevolgen van het provinciale plan 
‘Fietsroute Plus’ voor de historische Stads-
weg maken een aantal bewoners van onze 
dorpen zich al geruime tijd zorgen. Een aan-
tal mensen hebben een werkgroep opgericht 
die de ontwikkelingen op de voet volgt en 
bezwaren indient. Wij berichtten hier al eer-
der over en hun laatste samenvatting (van 
bezwaren en voortgang) kunt u vinden op 
www.gentexpress.nl/nieuws. Dat stuk is het 
lezen waard, ook om het onderstaande ver-
slag beter te begrijpen.

Even in het kort: in het plan wordt het fietspad 3 
meter breed, met daarnaast 3,5 meter verhar-
ding met grastegels. Het komt er globaal op neer 
dat de volle breedte van de Stadsweg (8 meter) 
verhard wordt. Een technisch probleem is ver-
der dat op die grastegels nauwelijks gras zal 
groeien (vanwege de fundering van 50 cm puin 
die nodig is). Langs de bermen groeien zestien 
soorten zeer zeldzame planten, en voor hun lot 
wordt gevreesd. Nu is de Stadsweg een weg uit 
de middeleeuwen, en het landschappelijke en 
historische karakter gaat zo beslist verloren.
De bezwaren worden tot nog toe gedeeld door 
circa zestig personen (uit alle windstreken). Hoe 
u zich daar bij aan kunt sluiten leest u in de eer
der genoemde samenvatting op onze website.

Door het koele weer sinds begin mei is de strook 
langs het Boer Goensepad nog niet in bloei. 
Maar dat komt eraan en, als je goed kijkt, is er 

Een van de laatste activiteiten van de werkgroep 
was een bezoek aan gedeputeerde mevrouw 
Gräper en de heer Dijkstra van de ambtelijke 
projectgroep. Op bezoek waren Betty Visscher, 
Herman Groothuis, Karel Drabe en Peter Bak-
ker (Noorddijk). Een verslag hiervan kregen we 
van Karel Drabe.
‘Het gesprek duurde een half uur. Dat is kort en 
slechts globaal kwamen aan de orde: de teloor-
gang van het landschappelijke en het histori-
sche karakter; de veiligheid; dat er geen gras zal 
groeien op de grastegels; de zeldzame planten; 
de knelpunten als het (te smalle) Boer Goense-
pad; het Elemapad (de weg met de populieren 
van Noorddijk naar Kardinge).
‘Deze gedeputeerde is nu twee maanden in 
functie en het huidige plan is “panklaar” geërfd 
van de vorige gedeputeerde. Het is nog te vroeg 
om te weten hoe het besluit uitvalt. In elk geval 
is de gedeputeerde op de hoogte van de bezwa-
ren tegen het huidige plan voor deze Fietsroute 
Plus.’

Wij blijven u op de hoogte houden.

Jan Ceulen

De Stadsweg, zo mooi als hij moet blijven
(foto Joost van den Berg)

De gedroomde bloemen (foto Joost van den Berg)

nu al flink zaaigoed aan het opkomen. De fiet-
sende dorpsgenoten die zich afvragen of het 
weer net zo mooi wordt als voorgaande jaren 

kunnen er gerust op zijn! Dit vertelt Gert Jan 
Oosterhuis, de voorzitter van de Agrarische Na-
tuurvereniging ‘Ons Belang’ van de afdeling 
Garmerwolde/Thesinge. Hij kijkt na in de com-
puter wanneer hij de rand langs het fietspad 
heeft ingezaaid. Op 8 mei is dit gebeurd. Bij het 
uitkomen van deze krant zal er al wat bloemen-
pracht te zien zijn. ‘Ons Belang’ is een vereni-
ging met als doel het versterken, verbeteren en 
in stand houden van flora en fauna. Van deze 
vereniging zijn momenteel 35 boeren en 10 bur-
gers lid. Voor € 25,00 per jaar kan iedereen hier 
lid van worden. Twee keer per jaar wordt verga-
derd over beleidszaken en regelgeving van de 
Provincie en overheid. In 2016 wordt een nieuw 
natuurbeleid van kracht en zullen drie collectie-
ven uit de provincie Groningen zelf plannen ter 
goedkeuring aan de Provincie kunnen voorleg-
gen en vervolgens na goedkeuring deze ook 
implementeren, beheren en controleren. De 
penningmeester van ‘Ons Belang’, Jacob Rit-
sema uit Thesinge, meldt dat er door de vereni-
ging een fonds is opgericht voor het in stand 
houden van akkerranden.
Een donatie is zeer welkom op rekeningnummer 
NL27 RABO 0305 8719 00. Zeker doen als je 
ook zo geniet van de bloemetjes langs de akker-
randen!

Truus Top
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De akkerranden bloeiden in mei 2013 al volop, maar waar blijven de bloemen dit jaar? (foto’s Ariën Baken (l) en Joost van den Berg (r))

Op donderdag 4 juni was de eer-
ste zogeheten Omslagavond van 
het Poplart Theatre in Thesinge. 
Het Poplart Theatre is een klein 
mobiel theater in de vorm van 
een kubus, ontworpen door Hai-
ko Meijer van architectenbureau 
Onix. In september wordt het 
stuk ‘De Omslag’ in deze kubus 
gespeeld, over het leven van de 
Groningse drukker/dichter/kun-
stenaar Hendrik Nicolaas Werk-
man. Het verhaal wordt verteld 
vanuit het perspectief van Fie, 
zijn jongste dochter. Joke Tjals-
ma (bekend van o.a. Iep!) speelt 
de rol van Fie, Tom Jansen (o.a. 
Penoza) speelt Hendrik Werk-
man.

1e Omslagavond: 4 juni 2015
Op 4 juni ging Michel Jansen van 
de Kleinstesoepfabriek uit Leek 
aan de slag met een aantal dorps-

Apostelsoepkokers op kruidenjacht (foto Harry Cock)

Poplart in Thesinge
bewoners en overige belangstel-
lenden. In de keuken van Het Tref-
punt werd ‘Thesinger Apostelsoep’ 
gekookt, gemaakt met minstens 
twaalf ingrediënten en met zelfge-
plukte kruiden en bloemen uit het 
veld.
Na het gezamenlijk eten van de 
soep introduceerde theatermaker 
Michiel Johannes Jansen uit Zeerijp 
het project ‘De Omslag’ bij de be-
langstellende aanwezigen. Egge 
Knol, conservator archeologie, ge-
schiedenis en oude kunst van het 
Groninger Museum, vertelde ver-
volgens een interessant verhaal 
over het kloosterleven in Gronin-
gen. Het blijkt dat het klooster in 
Thesinge vooral een belangrijke rol 
heeft gespeeld in de productie van 
boeken. Haiko Meijer, architect van 
Onix Architecten en ontwerper van 
de kubus, vertelde vervolgens een 
boeiend verhaal over de kubus, 

ontwerpen en de kunst van het 
niet-ontwerpen.

2e Omslagavond
Tijdens de tweede Omslagavond in 
het dorpshuis Trefpunt, op donder-
dag 18 juni, waren Volkskrantfoto-
graaf Harry Cock en verhalen-
schrijfster Sanneke van Hassel te 
gast. Zij zullen in augustus een 
werkplaats fotografie en een werk-
plaats verhalen schrijven gaan lei-
den. 

3e Omslagavond
Op donderdag 2 juli (aanvang 
15.30 uur) is de derde en laatste 
Omslagavond, waarbij Michel Jan-
sen weer naar Thesinge komt om 
samen soep te maken. Het Gra-
fisch Centrum Groningen vertelt 
over het speciale Werkmanproject 

‘Werkman-Teksten’ en textielkun-
stenaar Rita Berghuis vertelt over 
haar werk en belicht haar textiel-
project met Thesinger basisschool 
De Til. 

Workshopweekenden
Eind augustus (22 en 23 augustus 
en 29 en 30 augustus) organiseren 
we nog twee workshopweekenden, 
met een grafische werkplaats, een 
schrijvers-, een soep-, een quilt- en 
een fotowerkplaats. Dus woon je in 
Thesinge en wil je het maakproces 
van een professionele voorstelling 
van dichtbij meemaken of zelf er 
aan meewerken? Hou dan de web-
site www.poplart.nl in de gaten en/
of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Luchiena Lanjouw

juni 2015

Pluc

los in de krant
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Veertig jaar Garmer & Thesinger Express

Garmer & Thesinger Express van 2005-2015

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 
helemaal 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 2005 - 2015.
U kunt alle (475!) edities zelf nog eens nalezen op www.gentexpress.
nl/archief. Kies daar een jaar en een maand en geniet…

Dit jaar heeft de G&T Express de leeftijd van 
veertig bereikt. Een respectabele leeftijd, die 
duidelijk aangeeft dat de krant niet meer als 
jongeling kan worden bestempeld, ook al wil 
hij dat stiekem nog wel. De geheimen van het 
krantenbestaan zijn hem inmiddels niet meer 
vreemd en hij heeft zijn plek verworven. Onze 
krant is snel volwassen geworden en is in de 
afgelopen tien jaar helemaal op eigen benen 
komen te staan. Hoe zijn de thirties van de 
G&T eigenlijk verlopen? Met wie kunnen we 
dat beter doornemen dan met de voorzitter 
van het afgelopen decennium, Henk Vliem. 
We nemen met hem de jaren 2005 tot en met 
2015 van ‘zijn kindje’ door. 

Henk herinnert het zich nog goed: ‘Peta Jurjens 
had 25 jaar lang de functie van secretaris en pen-
ningmeester, en als zodanig de administratie op 
zich genomen. Tot haar vertrek in 2001 had Peta 
alle financiën altijd via haar privérekening gere-
geld, maar zo’n constructie wilden we niet meer. 
En bij de bank kon je geen rekening meer openen 
als je geen stichting was. Dus, toen zij in 2001 
stopte, werd besloten van de G&T een stichting 
te maken. De halve redactie was het daar niet 
mee eens trouwens, het was “te veel gedoe, het 
ging toch altijd goed zoals het ging?”. Er is zelfs 
nog iemand opgestapt vanwege die onenigheid’.
In 2002 stopte Hans Klamer als voorzitter en 
vanaf die tijd werd Henk voorzitter/secretaris/pen-
ningmeester/hoofdredacteur/auteur/bestuurslid/
etc. Door de jaren heen veranderde langzamer-
hand de structuur en organisatie van de krant, 
hetgeen ook gevoed werd door hedendaagse, 
voornamelijk technologische ontwikkelingen die 
steeds meer hun intrede deden. Henk: ‘Er was 
nog niets geautomatiseerd, alle bankzaken gin-

gen bijvoorbeeld nog met de hand.’ (NB: We heb-
ben het reeds over de eenentwintigste eeuw). 
Automatische incasso van de abonnementsgel-
den is in die jaren ook ingevoerd. Wat inmiddels 
al wel was ontwikkeld was de digitale online ver-
sie van de krant. Sinds 1999 plaatste Ed Welling 
alle hoofdartikelen op de website www.garmer-
wolde.net. Vanaf 2007 werden de volledige kran-
ten van alle jaargangen digitaal beschikbaar; ze 
staan nog steeds op de server van Ed. ‘Met dank 
aan het bedrijf Archiverium’, zegt Henk, ‘zij heb-
ben er voor gezorgd dat er ook een mooie zoek-
functie bij zit.’

The digital age
Het digitale archief van de G&T kwam in ieder 
geval zeer goed van pas bij het schrijven van dit 
stuk, hoewel het af en toe ook best afleidend 
werkte, want er kwamen zo veel leuke en interes-
sante stukken en weetjes voorbij! Wist u bijvoor-
beeld (nog) dat er ooit een recordpoging is ge-
daan tot het bakken van de grootste poffert ooit? 
In de editie van september 2006 kunt u vinden of 
het is gelukt. Hint: op 1 januari 2007 is de poffert-
trom gebruikt voor een Nieuwjaarsduik… U als 
lezer kunt rondneuzen in uw eigen oude edities, 
maar ook specifieke onderwerpen opzoeken via 
www.gentexpress.nl/archief. Daar kunt u in het 
oktobernummer van 2010 op pagina 10 bijvoor-
beeld een leuk artikel vinden over de digitale ar-
chivering van de krant.
‘À propos digitale krant…’, Henk herinnert zich 
nog het grappige voorval met betrekking tot het 
interview met Stefan Kleintjes in 2006. ‘Het was 
een zeer leuk stuk over zijn werk als auteur van 
boeken over borstvoeding. Typisch iets dat je al-
leen maar in een plaatselijke krant als de Garmer 
& Thesinger Express kan tegenkomen. Toen de 
krant uitkwam belde Stefan op dat hij de foto op 
de voorpagina helaas niet zo geschikt vond en of 
dat misschien veranderd kon worden. Dat was 
natuurlijk onmogelijk, maar goed, we hadden na-
tuurlijk nu wel die digitale versie...’ Zo wil het geval 
dat de foto op de online versie verschilt van die 
van de geprinte versie. U kunt het controleren, 
mocht u die laatste nog hebben. En zo zijn er nog 
een paar van dat soort verschilletjes tussen print- 
en digiversie te vinden.
Vanaf 2006 is de G&T ook volledig overgegaan 
op digitale fotografie. Dit had nogal wat conse-
quenties. De vaste fotografen kregen vanaf nu 
bijvoorbeeld geen vergoeding meer voor de be-
nodigdheden, zoals filmrolletjes, ontwikkelvloei-
stof (voor de jongere lezers: vraag je ouders maar 

even wat dat is) en dergelijke. Een van de toen-
malige fotografen had net een nieuw toestel ge-
kocht en was niet zo blij met deze nieuwe policy; 
wat je noemt een onfortuinlijke timing. Een voor-
deel van digitale fotografie was wel dat er veel 
meer beelden konden en werden aangeleverd, 
zowel van de vaste fotografen als van de lezers, 
en dat het allemaal veel sneller verwerkt kon wor-
den in het inmiddels volledig gedigitaliseerde 
productieproces.

Crisis?
Altijd leuk om te grasduinen in archieven, samen 
met Henk, zeker als het de meest recente ge-
schiedenis betreft. Een van de grote thema’s van 
het afgelopen decennium was natuurlijk de crisis. 
Maar als we de G&T mogen geloven hebben 
onze dorpen daar weinig last van gehad, gezien 
het gebrek aan rapportage in die zin. Een van de 
weinige dingen die in deze context werd opge-
merkt is dat, na een korte periode met twee huis-
artsen, dokter Rezelman de huisartsenpraktijk in 
Garmerwolde in juli 2011 helaas heeft moeten 
verlaten. Mede omdat Meerstad eraan kwam, 
hadden Rezelman en Van Beukering op meer 

De laatste foto van Aaltje en Johan Mollema en 
hun ZDV-wagen. Vroeger kwam de winkel
persoonlijk langs. Het einde van een traditie.
(foto Myla Uitham) 

STIBEPOF (stichting tot behoud van de poffert-
pan) had een nieuw doel voor de pan: een 
Nieuwjaarsduik!. Maar we vragen ons toch af: 
waar is die pan tegenwoordig? (foto: Henk 
Remerie)
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patiënten gerekend. Dit heeft door de crisis lang 
op zich laten wachten (en wacht nog steeds), 
maar gelukkig kon het voor dokter Van Beukering 
wel uit de praktijk in zijn eentje voort te zetten. 
Niet lang daarvoor, in september 2007, hadden zij 
de praktijk overgenomen van hun voorganger, 
dokter Friezema. (Leuk detail: in het betreffende 
artikel wordt nog specifiek uitgelegd dat Google 
een zoekmachine is waarmee je online informatie 
kunt opzoeken…). Het vertrek van Friezema was 
een grote verandering; ruim 32 jaar lang was hij 
de huisarts van de meeste inwoners van onze 
dorpen. Het kennismakingsinterview met hem 
was op de eerste verjaardag van de G&T in 1976, 
dus je kunt bijna zeggen dat Friezema en de G&T 
‘in dezelfde klas zaten’.
Vlak nadat Van Beukering het monumentale dok-
terspand had betrokken werd het geveld door een 
schoorsteenbrand, waarna het gelukkig weer 
mooi werd opgeknapt. Dit pand was trouwens 
niet het enige dat in de afgelopen tien jaren een 
metamorfose heeft mogen ondergaan. Menig 
woonhuis werd verbouwd en ook CBS De Til, 
OBS Garmerwolde, de molen Germania, café De 
Oude School, het oude bankgebouw in Thesinge, 
en beide dorpshuizen (Trefpunt en De Leeuw) 
werden allen aangepakt met vertrouwd maar ver-
frissend resultaat. En natuurlijk mag in dit rijtje de 
compleet gerestaureerde kerk van Garmerwolde 
niet ontbreken!

Aardbevingen?
Even weer terug. Laten we eens kijken naar een 
ander groot lokaal thema: aardbevingen. De 
zoektocht hiernaar verraste ons enigszins. De 
G&T blijkt relatief weinig verslag te hebben ge-
daan over de aardbevingsproblematiek. Ook na 
de grote beving in Middelstum van 2012 die alles 
opschudde, bleef het in de G&T relatief rustig. 
Misschien wel omdat het probleem in onze dor-
pen minder groot was dan elders, of misschien 
wel omdat andere media hier juist al veelvuldig 
over verslaan. Wij concluderen (helaas) het laat-
ste. Ondanks dat worden onder andere in inter-
views met Jan Wigboldus (voorzitter Samenwer-
king MijnbouwSchade) en reflecties van de 
huidige G&T-voorzitter enige kritische noten in 
ieder geval niet geschuwd. Hoe dan ook, ook al 

houdt de aardbevingsproblematiek ons in het af-
gelopen decennium ontegenzeggelijk bezig, de 
G&T bericht ook van zaken die in andere media 
zeker niet aan de orde komen. En dat inmiddels 
al veertig jaar lang.

Toppers!
In 2008 wordt er verslag gedaan van de eerste 
uitreiking van de ‘Roelie Dijkema Bokaal’. Deze 
prijs wordt elk jaar aan een Thesinger gegeven 
die zich belangeloos inzet voor anderen. Geheel 
niet-toevallig werd de eerste bokaal uitgereikt 
aan, jawel, Roelie Dijkema zelf, vanwege haar 
vijftigjarige betrokkenheid en inzet bij toneelver-
eniging V.I.O.D. en veel ander vrijwilligerswerk 
(onder andere ook voor de G&T). Daarnaast lijkt 
het ook of er het afgelopen decennium in Garmer-
wolde en Thesinge een recordaantal koninklijke 
onderscheidingen werden uitgereikt, zoals aan 
Jan Wigboldus, Hannie Havenga, Chrétien 
Schouteten en niet te vergeten Jan Mollema.
En dan 2014: een topjaar! In september bestond 
Rederijkerskamer Wester 150 jaar. In dit kader 
werd het grootse spektakelstuk ‘Verbroken ver-
binding’ opgevoerd, over het door het dorp heen 
gegraven Eemskanaal. Koningin Máxima ver-
eerde Garmerwolde met een bezoek; in novem-
ber kwam zij met eigen ogen bekijken wat het 
programma ‘Kinderen maken muziek’, een initia-
tief van haarzelf, had betekend voor de Rijdende 
Popschool (zie ook hieronder). Begin 2015 werd 
Bert Buringa gekroond tot Kloukste Grunneger en 
werd Hannie Havenga zelfs verkozen tot Gronin-
ger van het jaar! 

Oude en nieuwe tradities
Verder valt uit de afgelopen tien jaar G&T op dat 
de inwoners van onze dorpen zeker niet stil zaten 
en allerhande nieuwe initiatieven namen en daar-
mee zelfs nieuwe tradities in het leven riepen, 
voornamelijk wat betreft het organiseren van ge-
zamenlijke activiteiten. In september 2007 werd 
bijvoorbeeld voor het eerst de Thaisner Dörps-
Run gehouden, georganiseerd door Stoffer Ha-
vinga en Menco van der Berg, met de inzet van 
vele vrijwilligers. Onder sportievelingen een groot 
succes, en de Run is sindsdien ook niet meer weg 
te denken uit Thesinge. Een ander groot initiatief 

dat in het afgelopen decennium zijn intrede deed 
was de Rijdende Popschool; ook niet meer weg 
te slaan uit de G&T, en gelukkig maar! Verder zijn 
nieuwe ‘tradities’ (bijna te veel om op te noemen): 
zoals Rondje Nostalgie, Pronte Pracht, Fietsend 
Eten in Garmerwolde, dat weer geïnspireerd is op 
Lopend Eten in Thesinge. Dat laatste evenement 
werd bij de introductie in de krant (oktober 2010) 
overigens met enige ‘zelfingenomenheid’ gepre-
senteerd als ‘nieuwe traditie’. Als men toen toch 
eens wist wat we nu weten… 
Hoewel het duidelijk is dat er nog vele tradities 
bestaan, zijn er ook een aantal verdwenen. In 
2010 stopt de rijdende melkboer. Melkboer Johan 
Mollema was sinds 1966 een bekend gezicht in 
Garmerwolde en Thesinge. Na 45 jaar zijn hij en 
zijn vrouw Aaltje gestopt. Verder kon vanwege het 
uitblijven van financiële ondersteuning vanuit de 
gemeente Ten Boer (zie editie september 2010) 
het sinds de millenniumwisseling traditionele 
Nieuwjaarsvuur niet meer continueren. Wat de 
G&T zelf betreft wil Henk ook nog even ‘Fredje 
Bouma’ noemen die na achtenhalf jaar trouwe 
dienst in 2013 gedag heeft gezegd; door omstan-
digheden lukte het niet meer om elke maand een 
vernuftig stuk te leveren over hedendaagse za-
ken die de dorpelingen of Fredje bezig hielden.
Hoe het ook zij, sommige tradities verdwijnen, 
andere komen en sommige blijven bestaan. Dit 
geldt ook voor de inmiddels veertigjarige Garmer 
&Thesinger Express. Hoe de krant ook werd en 
wordt gemaakt, hoe hij ook is veranderd en met 
de tijd is meegegaan, het is altijd die vertrouwde 
krant gebleven. Ook de kleur, of beter: de afwe-
zigheid hiervan, is al die jaren een herkenbaar 
punt van de G&T. Desalniettemin, op de vraag: 
‘Wat zou jij nog eens veranderd willen zien aan de 
Express?’ antwoordt Henk resoluut: ‘Kleur!’ Bin-
nen de redactie is niet iedereen het hiermee 
eens.
Maar laten wij, in het kader van tradities, ook eens 
een nieuwe beginnen. Wat vindt u van de Garmer 
en Thesinger Express in kleur? Geef uw mening 
door via gentexpress@hotmail.com.

Harjo de Poel en Marja Wijnand-de Poel
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B - vast, elke maand
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Als het koren rijp is…
Ooit was Groningen de graan-
schuur van ons land. Nu doen 
combines het oogstwerk. Maar 
ooit gebeurde dat met de hand; 
en daarna met de ‘zichtmachine’. 
Piet van Zanten uit Garmerwolde 
herinnert het zich nog als de dag 
van gisteren en kan er boeiend 
over vertellen.

‘Ik was een jongen van een jaar of 
twaalf, dertien toen ik met Pa mee 
moest kanten zichten. We waren 
met z’n tweeën aan het zichten. Pa 
het buitenzwad, en ik het binnen-
zwad; dat was ook wat schoner 
(minder onkruid). Pa kon sneller, 
maar ik moest het ook nog leren: 
“Denk ter om: punt veuraan. As je 
met haand zichten, din mout je n 
sniedende bewegen mokken.” En 
korte stoppels, de boer was niet blij 
met lange stoppels. Wintergerst, 
wintertarwe, haver, zomertarwe … 
en ook erwten werden gezicht.
‘In de tweede helft van juli was het 
vaak heet. We gingen om een uur 
naar het land. Om drie uur kwam 
Moeke met een klein bruin keteltje 
met koffie, een fles koude karne-
melk en voor Pa een fles koude 
thee. Die werd dan aan de kant in 
de sloot gedrukt, daar bleef het lek-
ker koel. Pa zichtte tot vier uur en 
moest dan melken. We hadden een 
gemengd bedrijf met een stuk of 
zeven/acht melkkoeien. Dan ging 
ik alleen verder, tot aan het avond-
eten. Na het eten – en vaak al aan 
tafel – viel ik als een blok in slaap.’

Vrouwenwerk
‘De schoven moesten ook gebon-
den worden. Dat betekende: krom 
staan… en stiekels. Je had toen 
nog geen werkhandschoenen. Dat 
binden was van oudsher vrouwen-
werk. Daarna werden de schoven 
in hokken gezet. Ik kan me nog her-
inneren dat Piet de Vries een stuk 
koren aannam om op te hokken; en 
dan hielp zijn vrouw Wietske mee.
‘Wintergerst is scherp, dat vond ik 
maar rotspul. Als het eenmaal in 
hokken stond, moest het – na een 
dag of tien drogen en narijpen – 
binnengehaald worden. Maar met 
slecht weer duurde het ook wel 
eens drie of vier weken. De haver 
ging dan uitlopen, er kwamen groe-
ne koppen op. Dan moest je de 
boel omhokken.
‘Bij gerst had je geen dekschoven; 
bij tarwe en haver had je wel twee 
dekschoven. Erwten kwamen op 
ruiters, vlas moest geschelfd wor-
den. In Garmerwolde had je als 

vlasboeren Hendrik Wigboldus en 
Jan Wouda. Bonen kwamen op rui-
ters, net als graszaad. Stekbieten 
(pootbieten) werden op de lichtere 
gronden verbouwd en al klein ge-
rooid. Als wij een vracht binnenkre-
gen, zochten we ze uit op een soort 
sorteertafel de modder eraf en de 
goede bieten gingen weer op de 
wagen terug naar het land. Pa had 
een strepentrekker en liep er van 
links naar rechts en van voor naar 
achter mee over het land. Op ieder 
kruispunt lieten de arbeiders een 
biet vallen, een andere ploeg moest 
ze in de grond poten. Suikerbieten 
rooiden we in het zelfde jaar om de 
suiker; bij stekbieten ging het om 
het zaad. Als de stekbieten rijp wa-
ren, moesten ze gemaaid en gerui-
terd worden. Dat was aldernoast 
min waark. En dan werd dat later 
gedorst.’

De kunst van het stapelen
‘Koolzaad werd ook gezicht; het is 
een kwetsbaar gewas, net als kar-
wij. Ook kanariezaad werd gezicht; 
dit is een grasachtige plant met 
heel fijn zaad. Het zaad zit er muur-
vast in en is niet gevoelig voor 
schot. Kanariestof jeukt verschrik-
kelijk! Het stro en het kaf moest er 
voor de tweede keer door.
‘Een ploegje volk klaarde de klus 
en wisselde regelmatig van taken. 
Je had een opsteker en een vouer-
louger (volstouwer/vrachtvlijer). 
Dat was niet ieder zijn werk. Soms 
belandde een vracht koren in de 
sloot of bleef in de schuurdeuren 
hangen. En met een trekker voor 
de wagen ging dan het achterhek 
er af; de paarden bleven wel staan. 
Paarden konden de zware vracht 
niet trekken en gleden uit. Daarom 
hadden wij een rijtje klinkers in de 
schuur waarop de paarden zich 
schrap konden zetten.
‘En dan moesten de schoven in het 
goul. Eerst met de hand, later met 
de elevator. Die heeft Pa samen 
met smid Horst gemaakt. Op de 
deel een afvorker, verder had je 
een schovenschieter en een stop-
per. Pa had speciale stopperskle-
ren: n kestuutsiekoorn boksem en 
n rekkertje om maauwen. Van een 
dikachtige stof: flanel? Als je zo 
stom was om de mouwen op te 
stropen, waren je armen ’s avonds 
knalrood. Dat was verschrikkelijk!
‘Wietse van Duinen was een goede 
stopper. Het was de kunst om zo 
veel mogelijk schoven in een vak te 
vlijen. De schoven werden opge-
stapeld tot de hanenbalken en dat 

moest zodanig gebeuren dat ze er 
ook bleven liggen! Bij een goede 
oogst was de schuur te klein en 
werden er grote ronde bulten op 
het erf gezet. Dat was een vak 
apart. Je moest zorgen dat het niet 
inwaterde. De schoven gingen met 
de koppen naar binnen, de bult 
werd wel negen tot tien meter hoog. 
Er moest een soort verband inko-
men: in patrijslagen. Als de bult vol 
was en het binnenhalen afgelopen, 
werd de bult afgedekt met een gaf-
fel met walhooi.’

Dorsen
‘In mijn tijd dorste men al met een 
dorsmachine, het vlegel dorsen 
was allang verleden tijd. Bij de 
dorsmachine hoorde een vaste 
werkploeg plus de machinist. In de 
laatste jaren van de dorsmachine 
was deze vaste kern van arbeiders 
reeds verdwenen en moest de boer 
zelf zorgen voor personeel. Hier-
voor werd de koppel van Blauw uit 
Woltersum ingehuurd met o.a. de 
oude Willem Oomkes, Blauw zelf 
en lange Roelf Blink. Die vorkte ’s 
avonds nog net zo hard als ’s mor-
gens. 
‘In augustus werd alvast het eerste 
graan gedorst. Op een dag kreeg 
Pa bij zo’n 30 graden last van de 
warmte en moest ik (± 15 jaar) af-

vorken. We vergingen bijna van de 
hitte! Totdat de machinist vroeg of 
er geen ruimte in de schuur was? 
Daar is het veel koeler. De volgen-
de dag stond Pa op een wagen af 
te vorken en ik op de andere. Dat 
ging veel te snel: de machine kon 
er niet aan werken. Graszaad stond 
ook op ruiters. De trekker pakte 
met een hele grote viertandvork 
(ruiterdrager) de hele ruiter op en 
reed hiermee naar de boerderij.
‘Dorsen gebeurde bij herfstdag, de 
winter en in het vroege voorjaar. 
Dan kwamen de arbeiders vrij. Zo’n 
dorsmachine maakte drie keer een 
ronde. Stropakken moesten weer 
in het goul; het graan ging in schip-
perszakken van Knelis Kooi. De 
avond te voren kwam hij op een 
transportfiets de grote, dikke muds-
zakken brengen. 1 mud is 100 liter; 
1 hectoliter haver weegt 50 kilo; 
sommige soorten bereiken wel een 
gewicht van 80 kilo. Het werd ge-
wogen op een bascule.’

Tradities
‘Had je met Nieuwjaar de dorsma-
chine? Dan stopte de vervoerder 
een liter (citroen)jenever in een van 
de zakken. Stond de dorsmachine 
tijdens de Kerstdagen bij een boer? 
Dan stopte hij een liter jenever in 
het half mud. Dat is een rond vat 

Zichten (foto’s Groninger Archieven) 
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met bovenin een vierkante staaf, 
waarop met de steel van de graan-
schep het teveel aan koren werd 
afgestreken. Dan heb je precies 
een halve mud. Pieter Wierenga – 
en later Kees Groeneveld – was 
graancommissionair. Die ging op 
dinsdag mee naar de korenbeurs. 
Piet Heidema deed het voor The-
singe.
‘Als de schuur weer leeg was, was 
het een enorme stofbende. Daar 
had Moe een grote hekel aan. Dan 
moest de schuur weer schoonge-
maakt worden. Wietse van Duinen 
liep over de balken en moest de 
boel stubben. Ik heb geen hoogte-
vrees, maar dat werd me toch te 
gortig. Ik deed het later anders: 
wanneer de eerste laag er uit was, 
begon ik de bovenste balken al 
schoon te vegen.’ 

Nostalgisch oogstfeest
Tot zover het verhaal van Piet van 
Zanten. Wilt u wel eens zien hoe 
het oogsten vroeger ging? Kom 
dan op zaterdag 25 juli naar de 
Grasdijkweg 8 in Garmerwolde. 
Speciaal voor dit oogstfeest is een 
akker ingezaaid met graan. Proef 
de sfeer waarin dit in de vorige 
eeuw werd geoogst, door landar-
beiders in traditionele kledij. Verder 
is er een leuke markt met streek-
producten, informatie over biologi-
sche landbouw, een gezellig terras, 
muziek en andere nostalgische ac-
tiviteiten. Het begint om half twee 
en duurt tot half vijf; de toegang is 
gratis. Meer info op www.rondje-
nostalgie.nl.

Hillie Ramaker-Tepper 
Een zicht en een welhaak (foto Sieb-Klaas Iwema)

Open Dag OBS Garmerwolde

Op 3 juni hield de OBS in Garmerwolde een open dag. Niet alleen de school was te bezichtigen, maar ook waren er samen met de ouders leuke ac-
tiviteiten te doen. (foto’s Andries Hof en Sieb-Klaas Iwema)

Op woensdag 3 juni 2015 had de OBS Garmerwolde een open middag 
georganiseerd voor ‘nieuwe’ kinderen (maar ook opa/oma/oppas konden 
even binnen kijken). Zowel de juffen als de meester en ouders waren 
aanwezig. En de schoolgaande kinderen. Door het mooie weer was er al 
een gezellige sfeer. De kinderen speelden een balspel op het schoolplein 
of deden iets anders en legden nieuwe kinderen of belangstellenden maar 
al te graag en fanatiek uit wat er zo leuk is aan de school in Garmerwolde. 
Bijvoorbeeld over de doorzettersprijs van Lego (zie G&T januari 2015, 
pag. 8) en hoe men robots een geheugen kan geven met de computer 
(zelf commando’s maken). Maar ook lekker verven of samen met een 
vriendje m/v een uilenbraakbal uitpluizen was mogelijk. In welke groep dat 
maakte niet uit, want 1+1=2. Dicht bij huis naar school gaan is toch het 
leukst en overblijven kan ook.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema



13

Tije ten Cate in actie (foto Joost van den Berg)

Uniek: ontbijten rond de middenstip (foto Joost van den Berg)

Feestelijk slotweekend GEO
Een volleybaltoernooi op vrij-
dagavond 12 juni zorgde voor de 
sfeervolle start van het jaarlijkse 
slotweekend van voetbalvereni-
ging GEO. De laatste jaren werd 
de traditie van het volleybal on-
derbroken maar voorzitter Wim 
Benneker merkte op dat het suc-
ces van deze avond wat hem 
betreft zeker een vervolg krijgt.

Er deden vier teams mee, waarbij 
de afspraak is dat er minimaal twee 
dames meespeelden. Waarschijn-
lijk wordt dit principe volgend jaar 
losgelaten omdat het lastig is om 
een gemengd team samen te stel-
len. De warme zomeravond lokte 
ook gezellig publiek naar het sport-
park van GEO. Er werd leuk ge-
speeld en GEO1.2 werd winnaar, 
gevolgd door GEO1.1. Het team 
conditietraining Garmerwolde werd 
derde en de Thesingers vierde. 
Hierna kon er op een groot scherm 
in het clubhuis gekeken worden 
naar de EK kwalificatiewedstrijd 
Letland-Nederland. Met een 2-0 
winst voor Oranje was deze avond, 
met een prachtige zonsondergang 
op de achtergrond, zeer geslaagd.

Zaterdagmorgen
De slotdag bij GEO wordt sinds 
een aantal jaren geopend met een 
ontbijt voor jong en oud. De weer-
goden waren daarbij nooit in zo’n 
stemming dat dit buiten kon gebeu-
ren. Tot dit jaar. De temperatuur 
was mild en de zon bleek met suc-
ces het dunne wolkendek te door-
breken. De beslissing was toen 
snel genomen: ontbijten op de mid-
denstip. Terwijl vrijwilligers begon-
nen met broodjes smeren, koffie 
en thee zetten en fruitsalade ma-

ken, werden door de sjouwploeg 
tafels en stoelen op de middenlijn 
geplaatst en met een fleurige be-
dekking opgesierd. Om negen uur 
werden 55 deelnemers op een 
vers en gezond ontbijt getrakteerd. 
De hoeveelheid etenswaren slonk 
in rap tempo, waarna de jeugd zich 
over de ballen ontfermde en de 
ouders nog geruime tijd in de 
steeds feller doorkomende zon 
bleven natafelen. Om tien uur werd 
het veld door vele handen van de 
ontbijttafels ontdaan, waarna om 
even over half elf kon worden be-
gonnen met de al veel oudere tra-
ditie: de ouder-kind penalty bo-
kaal.

Ouder-kind penalty’s
39 jonge voetballers en voetbal-
sters probeerden met één van hun 
ouders in zes pogingen evenzo-
veel doelpunten te scoren vanaf de 
penaltystip. Voor de jongste jeugd 
en de moeders was de afstand van 
11 meter tot het doel een paar me-
ter ingekort. Oscar Heslinga, Joost 
Hamminga en Danny Bennink de-
den als keepers hun uiterste best 
om het doel schoon te houden. Zo-
wel voetballers als keepers slaag-
den maar gedeeltelijk in hun mis-
sie, waarbij paal en lat voor de ene 
partij tegenwerkte en voor de an-
dere partij redding bracht. Na de 
voorronde bleven, zowel in de leef-
tijdscategorie F- en E-pupillen als 
in de categorie D-pupillen en ho-
ger, twee winnende teams over. 
Die maakten er daarna een span-
nende finale van. In de eerste 
ronde hielden de teams elkaar in 
evenwicht, zodat er een tweede 
ronde nodig was. Daarin bleken bij 
de jongste jeugd Lasse Oosterhoff 

en Dineke Linzel net iets beter dan 
Koen en Hein Bakker. Bij de ou-
dere jeugd wederom een winnende 
moeder: Sil Anker en Christa Zent-
veld lieten in de score Teun en 
Henk Tammens net achter zich. 
Daarmee kunnen weer vier nieuwe 
namen aan de lijst van winnaars 
worden toegevoegd.

7 tegen 7
Het zeven tegen zeven toernooi 
werd zaterdagmiddag gespeeld 
door wedstrijd- en recreatieve 
voetballers vanaf 16 jaar. Het is 
alweer de veertiende keer dat dit 
evenement plaats vindt in het slot-
weekend van GEO.
Matthijs Welling zorgt voor een in-
deling van de veertien teams in 
drie poules. In het clubhuis is op 
groot scherm te zien hoe het wed-
strijdschema er uit ziet. Ook de 

uitslagen worden direct na afloop 
getoond. Dankzij de geluidsinstal-
latie en materialen van Reini Boer 
en Peter Huizinga wordt door 
laatstgenoemde de tijd bewaakt en 
alles omgeroepen. De organisatie 
is vlekkeloos en het spel op de drie 
velden sportief en vlot. In poule A 
winnen de Masterberen, die ook 
vorig jaar de beker veroverden. De 
finalewedstrijd in poule B en C ging 
tussen FC Spartak Thesinge en de 
Befbar. De winst ging naar Befbar 
met 1-0. Henk Gorter, oud-hoofd-
trainer van GEO, zorgt al jaren 
voor de nodige scheidsrechters 
voor dit toernooi. Het zijn jonge be-
ginnende scheidsrechters van 
GVAV Rapiditas die met veel ple-
zier deze wedstrijden komen flui-
ten en ook werd scheidsrechter 
Scholte, die voor de elfde keer van 
de partij was, speciaal bedankt juni 2015

Pluc

los in de krant
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C vast, even maanden
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Wandelvierdaagse: de wandelaars van OBS Garmerwolde trots voor het gemeentehuis in Ten Boer (foto 
Willemke Bulder)

Johan Dreise maakt hands (foto Joost van den Berg)

door Wim Benneker tijdens de 
prijsuitreiking.

Samen eten
Het legertje vrijwilligers van GEO 
zorgde in het weekend ook voor 
alle natjes en droogjes onder aan-
voering van Johanna van Zanten. 
Er werd van een royale barbecue-
maaltijd genoten met minstens 110 
personen. Behalve lekker vlees en 
sauzen stonden er heerlijke sala-
des en stokbrood klaar. Nadat het 
in de middag wat regenachtig was 
geweest klaarde het ‘s avonds 
weer op en kon er lekker buiten ge-
geten worden. Met man en macht 
werd tenslotte alles weer opge-
ruimd en kijkt iedereen met voldoe-
ning terug op een zeer geslaagd 
weekend.

Truus Top / Koos van de Belt

De versterking en verbreding 
van de dijk langs het Eemska-
naal levert de bewoners in het 
gebied overlast op. Het water-
schap en de provincie hebben 
samen € 250.000 beschikbaar 
gesteld ter compensatie van de 
overlast. Dit zogeheten ‘Plus-
fonds’ is bedoeld voor de finan-
ciering van ‘plusvoorzieningen’, 
voorzieningen waar de bewo-
ners direct iets aan hebben.

Op advies van de commissie Plus-
fonds Dijkpark hebben Burgemees-
ter en Wethouders bijdragen toege-
kend aan diverse projecten en 

Wist-u-dat ...
- u nog tot 15 juli de tijd heeft 
om zich aan te melden voor 
het geweldige jubleumfeest in 
Thesinge op 5 september?
- u ons met aanmelden een 
heel groot plezier doet in ver-
band met de organisatie? (en 
uzelf ook – dan krijgt u gratis 
consumpties en hapjes!)
- u de details kunt lezen in de 
meikrant (pag. 19) en in deze 
krant op pagina 3.

- de G&T de laatste tijd meer 
foto’s plaatst? (vast wel…)
- we het op prijs stellen als u 
digitale foto’s naar ons op-
stuurt?
- die foto’s dan wel recht-
streeks uit de camera of smart-
phone moeten komen (op 
groot formaat) omdat we ze 
anders niet mooi kunnen af-
drukken?
- we mooie of leuke foto’s 
plaatsen indien er genoeg 
ruimte is?

- de Garmerwolders Nynke 
Hof en Sam Bijsterveld mee 
hebben gedaan aan de wed-
strijd Kinderdichter Ten Boer?
- Jochem Postema uit Ten 
Boer er met de eerste prijs 
vandoor ging en zich nu de 
eerste Kinderdichter mag noe-
men?
- u zijn gedicht en meer infor-
matie over de finale kunt lezen 
op
www.poeziepaleis.nl/projec-
ten/kinderdichter/ten-boer?

Plusfonds Dijkpark
initiatieven in Garmerwolde en 
Woltersum. Beide dorpen ontvan-
gen elk € 62.500. Voor Garmer-
wolde zijn de bedragen als volgt 
verdeeld: 

Voetbalvereniging GEO, aanschaf 
robotmaaier: € 7.000
Stichting begraafplaats, grasmaai-
er en groenvoorziening: € 7.000
Kerk Garmerwolde, voor het her-
stel van het orgel: € 7.000
IJsvereniging Presto, ijsbaan aan 
de Oude Rijksweg: € 7.000
Historische Commissie, aankoop 
vlaggen: € 3.500
Rijdende Popschool, aankoop in-

strumenten: € 3.500
Toneelver. ‘Wester’, uitwerken plan 
tribune: € 3.500
Dorpshuis ‘De Leeuw’, schilder-
werk en verbeteren bovenverdie-
ping: € 20.500
Dhr. Havenga, planstudie kade/
strandje: € 3.500,-
 
Rest nog € 125.000 voor een pro-
ject in de directe nabijheid van de 
zuiveringsinstallatie. Hier worden 
nog plannen voor uitgewerkt.

Hillie Ramaker-Tepper
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Dorpshuis Sessions

Een openluchttheater bij de Eemskanaaldijk?

Lopend eten 2015

Stelt u zich eens voor: tegen de dijk van het 
Eemskanaal, daar in het Fledderbosch bij 
SwissCombiTechnology, ziet u over een jaar 
een stoere tribune met voldoende plaats voor 
een kleine honderd personen. En, iets lager ge-
legen, op het grasveld voor die tribune staat een 
open kapschuur die onder andere dienst kan 
doen als toneel. Maar die evenzogoed als uitval-
basis kan dienen tijdens een ‘spooktocht’. Of je 
kunt het geheel gebruiken voor een kleinschalig 
muziekfestival. Of als… , vult u maar aan!

Vrienden van de eetlust!
Net als vorig jaar zal ook dit jaar de traditie van 
het Lopend Eten in Thesinge worden voortgezet, 
en wel op zaterdagavond 3 oktober 2015. Gezien 
het enthousiasme van de vorige jaren rekenen wij 
weer op een grote deelname.
De tijd gaat snel, en daarom willen wij u nu al 

En voor dat verdere ‘invullen’ doet Wester een 
beroep op u. Rederijkerskamer Wester heeft dit 
plan voor een tribune met kapschuur namelijk 
ingediend bij de commissie Plusfonds Dijkpark. 
Die aanvraag loopt inmiddels en de besluitvor-
ming zal eind dit jaar plaatsvinden.
Voor een verdere invulling van de mogelijkhe-
den van deze prachtige locatie doet Wester een 
beroep op u, op uw ideeën en fantasie. Denk 
eens even rustig na, slaap er nog een nachtje 
over en… meld uw idee of droom bij Ton Wer-

wijzen op het inschrijfformulier dat deze zomer 
huis aan huis zal worden verspreid. Dat zal eind 
augustus gebeuren, wanneer iedereen terug is 
van vakantie, en de inleverdatum is 13 septem-
ber. Dan hebben wij nog een paar weken de tijd 
om alle gegevens te verwerken, de koks op de 
hoogte te stellen van hun taken en alle deelne-
mers de laatste informatie te geven. Voor de nieu-
welingen: op het inschrijfformulier staat in detail 

dekker (twerdekker@hetnet.nl, tel. 050 541 
7706). Natuurlijk geldt deze oproep niet alleen 
voor de Garmerwolders onder onze lezers. Ook 
ideeën van Thesingers, Ten Boersters, Rui-
scherbruggers enzovoort zijn van harte wel-
kom.
En te zijner tijd een handje helpen bij de realisa-
tie zou natuurlijk helemaal geweldig zijn!

Henk Vliem

uitgelegd wat de bedoeling is van Lopend Eten en 
wat u kunt doen om eraan deel te nemen.
De organisatie van de actie Lopend Eten, een 
hoogtepunt in het Thesinger uitgaansleven, 
wenst u een stralende zomer, een ontspannen-
de vakantie en tot ziens aan tafel op 3 oktober 
aanstaande.

Christien Huizinga en Ton Heuvelmans

Wigbold Groeneveld achter de knoppen en Richt Bouma 
zingt  (foto’s Sieb-Klaas Iwema)

Dorpsborrel met Indische rijsttafel
De laatste dorpsborrel voor de zomervakantie wordt een heel bijzon-
dere. Samen met Tante Greet serveert dorpshuis De Leeuw een ge-
zellige Indische rijsttafel.

Wie is Tante Greet?
Tante Greet, dat zijn Hilde en Kor Dijkstra. Samen hebben ze een cate-
ringbedrijf met de Indonesische keuken als specialiteit. Hilda is de chef-
kok, zij maakt de kruidige boemboes (dit zijn gemengde kruiden) en alle 

gerechten. Kor bereidt al 25 jaar de beroemde saté babi of ajam.
De Indische rijsttafel kost € 12,50 per persoon. Voor kinderen (tot 12 jaar) 
die niet van Indisch eten houden hebben we een speciaal menu in het 
café: patat en snacks, zo veel als ze lusten, één frisfrank en onbeperkt 
limonade voor maar € 5,00. In het café draait een leuke film, en er is oppas 
aanwezig. Geef je wel even op, en doe dat zo snel mogelijk:
info@dorphuisdeleeuw.nl.           

Anne Benneker

Voor zaterdag 30 mei had dorpshuis De Leeuw 
het initiatief genomen om drie (gelegenheids)
bandjes uit te nodigen. Onder de naam Dorps-
huis Sessions (de eerste van een lange reeks?) 

traden Heim, Groundlift en Richt + Jelle op. 
Soms zang en gitaar, dan weer met een com-
plete band. Allen hadden een eigen muziekstijl, 
maar zongen en speelden goed. De mensen die 

er waren hebben een plezierige muziekavond 
gehad die door dj Ard Agteresch werd afgeslo-
ten met zelf aangevraagde muziek.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema
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Pronte Pracht 2015
Een ontdekkingstocht in je eigen
leefomgeving

Op zaterdagmiddag 15 augustus 2015 orga-
niseren de Agrarische Natuurvereniging 
‘Ons Belang’ en de Historische Commissie 
Garmerwolde voor de vierde keer ‘Pronte 
Pracht’. Een ontdekkingstocht langs natuur 
en cultuurhistorie in je eigen directe omge-
ving. Deze tocht leidt langs diverse boerde-
rijen en historische panden. Agrariërs vertel-
len er over hun natuurbeheer en 
monumentbeheerders laten de geschiedenis 
van het gebied zien. 

Ook dit jaar kunnen bezoekers zelf kiezen waa
ze een kijkje willen nemen. En hoe lang ze daar 
willen blijven. Echt iets voor een leuke fietstocht 
met (klein)kinderen op een zonnige zaterdag-
middag. En mocht het tegenzitten met het weer: 
de tocht is ook prima met de auto te doen. 

Rondsnuffelen
Tussen12.00 en 16.00 uur zetten dertien boer-
derijen en monumenten hun deuren open. Je 
kunt kalfjes knuffelen (en koeien aaien, als je dat 
tenminste durft). Of een echte imker horen ver-
tellen over de belangrijke taak van bijen. Klim in 
een (polder)molen om die te horen kraken en de 
wieken te zien draaien. Voel hoe klein je bent 
naast zo’n reusachtige landbouwmachine. Kijk 
eens wat er allemaal aan ‘kriebelbeestjes’ in een 
sloot leeft. Luister naar een boeiend verhaal 

Schoolverlaters 
Links:
Schoolverlaters Garmerwolde: Nynke Hof en 
Kyara Kamminga verlaten deze zomer de OBS 
in Garmerwolde. Nynke gaat naar het 
Werkmancollege en Kyara zet haar studie 
voort op de Groene School.
(foto Andries Hof) 

Onder:
Schoolverlaters Thesinge: Sander Ganzeveld 
gaat naar het Werkmancollege; Jochem 
Uitham gaat naar het Wessel Gansfort College; 
Maureen Bats gaat naar het Harm Jan Zondag 
College (Zernike); Manouk van Zanten gaat 
naar Groen Terra. (foto Mareen Becking)

over wat er hier zoal rondvliegt en leeft. Verder 
zijn onze monumentale kerken die dag toegan-
kelijk. Misschien wilt u liever genieten van een 
brandend vuur in de smidse of proeven van di-
verse soorten (Gronings) brood. Zien hoe boter 
en kaas ambachtelijk wordt bereid of proeven 
van lekkere puddingen in de Oude Melkfabriek. 
Dat kan die middag allemaal!

Meer informatie
Op verschillende plekken in Garmerwolde en 
Thesinge kunt u even uitblazen. Koffie, thee of 
anderszins zijn daar verkrijgbaar. Aan het be-

zoeken van de boerderijen en monumenten zijn 
geen kosten verbonden. De deelnemende be-
drijven en monumenten zijn die zaterdag her-
kenbaar aan een uitgestoken vlag. Een platte-
grond en de lijst met deelnemende bedrijven en 
monumenten is zaterdag 15 augustus op papier 
verkrijgbaar bij de Agrishop in Garmerwolde. 
Digitaal zijn de gegevens ruim van te voren te 
vinden op internet: garmerwolde.net, thesinge.
com en op dorpsbelangengarmerwolde.nl.

Historische Commissie Garmerwolde

Trek de loopschoenen maar weer uit de kast en 
begin met trainen: op 19 september vindt de ne-
gende editie plaats van de Thesinger Dorpsrun. 
Naast de vertrouwde afstanden is er een nieuwe 
uitdaging: een estafette voor teams bestaande 
uit vier personen die 4x4 km lopen.
Er kan gekozen worden uit verschillende cate-
gorieën, o.a. families en bedrijven. Bij meerdere 

Estafette bij 9e editie Dorpsrun
aanmeldingen voor niet genoemde categorieën 
( bijvoorbeeld Vriendinnen of Loopgroep) zullen 
deze later toegevoegd worden: voor elk snelste 
team per categorie zijn er prijzen te winnen!
Tijdwaarnemen gebeurt net als bij de overige 
afstanden met chip, de start is eveneens om 
16.00 uur. Aanmelden gebeurt individueel voor 
de afstand van 4 km, de leider van elk team 

meldt zich voor de sluitingsdatum per mail bij 
estafette@thesingerun.nl. 
Noteer alvast in uw agenda: de sluitingsdatum 
voor de estafette is 11 september. Bekijk voor 
meer informatie onze geheel vernieuwde:
www.thesingerun.nl.

Karline Malfliet
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GEO F1
Kampioen 
Na een spannende competitie wer-
den de F-pupillen van GEO op de 
laatste speeldag van het jaar kam-
pioen in hun klasse. 
Daarvoor was op 30 mei de 3-5 
overwinning in en tegen Winsum 
voldoende. Daarmee bleven ze 
concurrent Veendam drie winst-
punten voor. In tien wedstrijden 
scoorden de GEO-boys maar liefst 
59 doelpunten. De tegenstanders 
wisten maar 18 keer de keeper van 
GEO te passeren
Na afloop werden de douches in 
Winsum uitgebreid getest, uiter-
aard met de voetbalkleren nog aan. 
In optocht vertrok de luid toeteren-
de karavaan daarna via Thesinge 
naar Garmerwolde. De supporters 
die niet meegereisd waren naar 
Winsum stonden wel bij het club-
huis. Daar werden spelers, leiders 
en trainer luid toegezongen en -ge-
sproken. Toen volgde een echte 
kampioensmaaltijd: fris, frites en 
snoep. Tot slot werd met een kam-
pioensfoto het team vereeuwigd. 
GEO kan trots zijn op deze kan-
jers.

Koos van de Belt

De trotse F1-kampioenen
en

Bas Oomkes en Joris Bezema 
met kampioensbeker, natje en 

droogje (foto’s Koos van de Belt)

Dag van de Watersport 
Zaterdag 6 juni 2015 was het feest: de eerste editie van de 
Dag van de Watersport vond plaats ter ere van het 125-jarig 
jubileum van de Watersportbond.
Deze landelijke watersportdag stond in het teken van feeste-
lijke activiteiten, clinics en demonstraties, wedstrijden, toer-
tochten en leuke jeugdprogramma’s .
Kortom, het was een gezellige dag voor jong en oud, en hét 
evenement voor de Nederlandse watersporter.
Bij een van deze activiteiten, in district noord van de bond, 
zijn Garmerwolders Ton Bouchier en Roel Veenstra kampi-
oen geworden. Het betrof een zeilwedstrijd voor het boottype 
Sailhorse. Overigens was het door de harde wind een ruige 
wedstrijd en diverse boten gingen kopje onder, zogezegd.

Henk Vliem

De kampioenen Ton Bouchier en Roel Veenstra (foto Thea Bouchier)
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Uitstapje
Noaberstee
Op woensdag 10 juni gingen de 
bezoekers van de Noaberstee er 
een middagje op uit.
Om half twee vertrokken we met 
twaalf personen in drie auto’s naar 
Nuis waar we een bezoek brachten 
aan het landbouw- en streekmu-
seum ’t Rieuw.
Na de ontvangst met een kopje kof-
fie of thee kregen we een rondlei-
ding door Henk. Die vertelde ons 
van alles over de werktuigen. Dat 
was vooral voor de mannen erg 
interessant, maar voor een leek als 
ik ben zijn alle ploegen gelijk. Er 
was ook een smederij, een timmer-
werkplaats en een steltmakerij. In 
de tuin werd ook van alles ver- Op bezoek bij museum ’t Rieuw (foto Janna Hofstede)

Schuiluil (foto Jori Noordenbos)

Lekker eten in De Postwagen (foto Janna Hofstede)

bouwd, o.a. spelt en boekweit. Al 
met al wel een kijkje waard. Er was 
ook een winkeltje bij. Daar heb ik 
een zakje knienekeudels (konijnen-
keutels) gekocht.

Tegen half vijf vertrokken we naar 
Tolbert waar in hotel De Postwagen 
van een heerlijk diner werd geno-
ten. Men kon kiezen uit verschil-
lende menu’s. Ik heb gekozen voor 
een zalmschotel, die was heerlijk. 
Een lekkere dame-blanche voltooi-
de mijn maaltijd. Maar wat eenieder 
ook gekozen had, ze waren vol lof.
Voldaan gingen we dan ook huis-
waarts en was een gezellige mid-
dag ten einde. Janna, bedankt voor 
het regelen van dit alles.

Roelie Dijkema

Gewijzigde data oud papier
Garmerwolde
Als gevolg van de ingebruikname van de oudpapiercontainers gaat de 
frequentie van de inzameling omhoog van 7 x naar ca. 10 x per jaar. De 
planning voor de inzameling voor de rest van 2015 is hierop aangepast. 
De nieuwe inzameldata voor de rest van 2015 zijn:
21 augustus, 2 oktober, 6 november en 11 december. Het oud papier 
wordt op deze data tussen 18.00 en 20.00 uur opgehaald.
Noteer deze data alvast in uw agenda! In het vervolg zullen de schoolkin-
deren namelijk geen herinneringsbriefjes voor het ophalen van oud papier 
meer in het dorp rondbrengen. In plaats hiervan zullen deze data in de 
plaatselijke nieuwsbladen (G&T en iGUP) worden gepubliceerd.
Daarnaast kunnen inwoners van Garmerwolde een persoonlijke afvalwij-
zer opvragen via de website van de gemeente Ten Boer. Hierop staan ook 
de data voor het inzamelen van oud papier vermeld.

Jacintha Havenga



20

Colofon
Eindredactie
Garmerwolde
Hillie Ramaker-Tepper

Agenda

‘De Soos’

Stoomfluitjes

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge

Christelijke Gereformeerde kerk Thesinge

Foto van de maand Gelukkig zorgen onze boeren nog voor het echte Hollandse 
(lees: Grunneger) landschap door hun koeien te weiden
(foto Joost van den Berg)

Zwaan kleef aan: een welbesteed 
advies aan dit kuiken in het Thesin-
ger Maar (foto Jori Noordenbos)

Elke zaterdag
- Thesinge; 17.00 - 22.00 uur: 
Café De Oude School open.
- Thesinge; vanaf 16.00 uur: Café 
Molenzicht open.
Zaterdag 27 juni
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen 
oud papier.
Maandag 29 juni
Buurhoes, Ten Boer; 20.00 uur: 
Seniorenconcert Volharding.
Donderdag 2 juli
Thesinge, Trefpunt; 15.30 uur: 
Laatste Omslagavond. Zie artikel 
Poplart.
Vrijdag 3 juli
Garmerwolde, dorpshuis De 
Leeuw; vanaf 17.00 uur: Dorps-
borrel met Indische rijsttafel, € 
12,50 p.p. Voor kinderen patat, 
snacks en drinken voor € 5,00. 
Reserveren (zo snel mogelijk): 
info@dorphuisdeleeuw.nl.
Zaterdag 25 juli
- Garmerwolde, Grasdijkweg 8; 
van 13.30 tot 16.30 uur: Nostal-
gisch Oogstfeest. Zie artikel ‘Als 
het koren rijp is…’ in deze krant.

- Thesinge; vanaf 9.00 uur: 
Ophalen oud papier.
Woensdag 29 juli
Garmerwolde, bij het sportpark; 
19.00 uur: Jeu de boules bij de 
voormalige Vrouwen van Nu.
Donderdag 30 juli
Dagtocht ANBO afd. Ten Boer; 
met o.a. roomadvocaatproeverij bij 
Rosinkhof in Dwingeloo en een 
rondvaart omgeving Blokzijl. Info: 
Hillie Ramaker, tel. 050 541 5335.

De klaverjasavond in juni heeft de 
volgende uitslag opgeleverd:
Jan van der Molen  5557
Pia Pops   5253
Elleke van der Molen 5164
Detta van der Molen 5128
In de maanden juli en augustus 
wordt er niet gekaart. De volgende 
keer is op dinsdag 8 september, 
aanvang 20.00 uur, in dorpshuis De 
Leeuw te Garmerwolde

Zondag 28 juni
gezamenlijke dienst
9.30 uur in Ten Post
mw. S. Werkman (ovb) uit 
Groningen
Zondag 5 juli
gezamenlijke dienst
10.00 uur in de Kloosterkerk Ten 
Boer
ds. Posthumus Meyjes uit Ten Boer
m.m.v. gelegenheidskoor
Zondag 12 juli
gezamenlijke dienst
9.30 uur in Stedum
ds. Fröhlich uit Badhoevedorp

Zondag 28 juni
9.30 uur student B. Hofland 
14.30 uur student B. Hofland
Zondag 5 juli 
9.30 uur ds. H.J.Th. Velema 
14.30 uur ds. H.J.Th. Velema
Zondag 12 juli
9.30 – Dienst des Woords

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 Pluc Plaatsman, 
bluecowgraphics, Thesinge
Druk NetzoDruk Groningen

Volgende krant komt uit op 31 juli
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 19 juli vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N.Schutterlaan 16.

Zondag 19 juli
gezamenlijke dienst
9.30 uur in Thesinge
ds. Spijker uit Garrelsweer
Zondag 26 juli
gezamenlijke dienst
9.30 uur in Ten Post
mw. S. Werkman uit Groningen
Zondag 2 augustus
gezamenlijke dienst
10.00 uur in de Kloosterkerk Ten 
Boer
ds. V.d. Lagemaat uit
Beetsterzwaag

17.00 uur student M.J. van Keulen
Zondag 19 juli
9.30 uur Dienst des Woords 
17.00 uur student S. Griffioen
Zondag 26 juli
9.30 uur Dienst des Woords
14.30 uur Dienst des Woords

Te koop:
Buxusplantjes en diverse bloemen. 
R.J. Ganzeveld, Garmerwolde; 050 
541 4314.

Aangeboden:
Heeft u hulp nodig in de thuiszorg 
of hulp in de huishouding? Als u in 
de gemeente Bedum of Ten Boer 
woont kunt u mij bellen: Corrie Eij-
kemans-Slager, 06 20 502 712.


