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‘De psychiater heeft
   het zelf ook’

Bovenstaande kop was te lezen in het dag-
blad Trouw op 6 maart jongstleden. Menno 
Oosterhoff oogstte de afgelopen twee jaar 
veel landelijke publiciteit. Niet alleen door 
zijn actie tegen de overheveling van de 
jeugd-GGZ naar de gemeente, maar ook om-
dat hij als psychiater bekend maakte dat hij 
zelf aan een dwangstoornis lijdt. Menno 
woont met zijn vrouw Dineke en kinderen 
Joël, Paulus en Lasse aan de G.N. Schutter-
laan 20 in Thesinge.

Een gedreven psychiater
Sinds 1983 is Menno werkzaam in de psychia-
trie. Eerst als arts en sinds 1990 als psychiater 
en sinds 1991 ook als kinder- en jeugd psychia-
ter. Hij werkte eerst bij Accare, de academische 
kinder- en jeugdpsychiatrie, en nu bij Lentis, de 
Geestelijke Gezondheidszorg in de provincie. Hij 
is bezig met het oprichten van een polikliniek 
voor de behandeling tegen dwangstoornissen en 
hij begeleidt kinderen en volwassenen met 
dwang. Daarnaast schrijft hij een blog, geeft in-
terviews en is begonnen met het schrijven van 
een boek. Een uitgever heeft hij al gevonden.
‘Door de actie tegen de overheveling van de 
jeugd-GGZ naar de gemeente kreeg ik veel pu-
bliciteit en leerde ik vaardigheden in het omgaan 
met sociale media. Ik begon blogs te schrijven, 
bijvoorbeeld in Medisch Contact en kreeg daar 
veel positieve reacties op. Ik werd er steeds be-
drevener in en begon niet alleen over die actie te 
schrijven maar ook over andere zaken, zoals het 
onbegrip en de vooroordelen die er nog altijd be-
staan over mensen met psychische aandoenin-
gen. Ik gebruik de term ‘aandoeningen’, want dat 
geeft mooi weer dat een mens niet zijn psychi-
sche ziekte is, maar dat hij er door is aangedaan. 
Ik vraag er aandacht voor dat het lijden waarmee 
zij te maken hebben enorm groot kan zijn. Daar 
wordt nogal eens te licht over gedacht. Ook leg 
ik uit dat zo’n aandoening vaak niet een gevolg is 
van slechte ouders, of trauma’s in de jeugd. Lang 
niet alle aandoeningen zijn af te leiden uit wat je 
hebt meegemaakt. Vaak is er bijvoorbeeld sprake 
van een erfelijke kwetsbaarheid.’

Sinds Menno bedrevener is geworden in het 
omgaan met sociale media heeft hij een netwerk 
opgericht voor mensen met dwangstoornissen 
en voor professionals en een website (www.
dwang.eu). Aan de website werken niet alleen 
deskundigen mee maar ook patiënten. Het is de 
bedoeling om eind volgend jaar voor het eerst 
een ontmoetingsdag rond dwang te organise-
ren.

‘Ik heb het ook’
‘Eerder was het niet zo relevant om ervoor uit te 
komen dat ik zelf last had van dwang. In een 
behandelcontact is dat zelden nuttig. Toen ik dat 
netwerk oprichtte voor mensen met dwang en 
patiënten aanmoedigde hun ervaringen te ver-
tellen, vond ik dat ik zelf niet meer mijn mond 
kon houden. Ik heb er geen spijt van gehad. 
Voor veel mensen was het helpend; ‘Kijk de psy-
chiater heeft het zelf ook’. Ik heb geen enkele 

Menno Oosterhoff: gepassioneerd in al zijn doen (foto Mareen Becking)

negatieve reactie gehad. Het heeft wel veel pu-
bliciteit en bekendheid over dwang opgele-
verd.’ 
Menno is komend jaar van plan om er een boek 
over te schrijven. Op de eerste ontmoetingsdag 
rond dwang eind volgend jaar, wil hij het boek 
afhebben en het meegeven als geschenk. Hij wil 
het niet alleen schrijven als deskundige, maar 
ook vanuit de binnenkant; vanuit zijn eigen erva-
ring. Een boek is een andere manier om aan-
dacht te vragen voor dwang en geeft een ander 
soort publiciteit. Veel mensen met dwang kun-
nen hun problematiek lang verborgen houden 
en op het moment dat er meer openheid en be-
grip komt, kan dat een enorme opluchting ge-
ven. Twee tot drie procent van de bevolking lijdt 
aan dwang. Helaas duurt het nog steeds lang 
voordat de mensen de diagnose krijgen en nog 
langer voordat de juiste behandeling begint. 
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Geslaagde Thesinger fietstocht

Leven met dwang
Bij Menno is de dwang op zijn achttiende begon-
nen, toen zijn vader ongeneeslijk ziek bleek. Er 
was in die tijd weinig over dwang bekend. Later 
toen hij psychiatrie studeerde, kreeg hij er meer 
zicht op. Dwang kan zich op allerlei manieren 
uiten. ‘Bij dwang, moet je je voorstellen, ben je 
voortdurend onrustig over iets waar je je eigen-
lijk overheen zou moeten kunnen zetten.’ Orde-
nen, overmatig precies zijn, schoonmaken, alles 
moeten controleren, zijn de meest voorkomende 
vormen. ‘Bij mij moest alles volledig zijn, een 
drang om dingen compleet te maken. Ik moest 
alles overzien; een enorme kwelling.’ 
Toen zijn vader ernstig ziek bleek, begon hij te 
schrijven in een dagboek. Dat schrijven werd al 
gauw dwangmatig. Hij moest alles opschrijven, 
wat hij voelde en ook wanneer dat gevoel veran-
derd was. Hij telde soms, rijdend op de fiets op 
zijn vingers hoeveel dingen hij op moest schrij-
ven en o wee, als hij zich dan eentje niet meer 
kon herinneren. Daar kon hij dan uren over na-

denken, omdat het voelde alsof zijn leven ervan 
afhing, ook al wist hij best dat het niet zo belang-
rijk kon zijn. Dat is typisch voor dwang. Het voelt 
als heel noodzakelijk te controleren, schoonma-
ken, ordenen etc. ook al weet je met je verstand 
prima dat het onzin is. ‘Ik denk niet dat het ziek-
bed van mijn vader de oorzaak is geweest. Er 
speelt ook een erfelijke gevoeligheid, die wel-
licht door deze aanleiding tot een dwangstoornis 
heeft geleid.’ 
Menno is zelf in behandeling geweest, dat heeft 
verbetering gebracht en uiteindelijk nam hij ook 
medicatie. Hij kan er nu heel goed mee leven. 
‘Dat het goed gaat komt niet meteen omdat ik er 
nu zo goed mee omga, maar ik heb het geluk dat 
de medicijnen en de behandeling hebben gehol-
pen. Niet iedereen heeft dat geluk. Er zijn pati-
ënten die ongelofelijk blijven lijden door hun 
dwang. 
Het is soms ingewikkeld aan te geven wat dwang 
is en wat gewoon mijn aard is. Ik ben enorm 
gedreven, in mijn werk, ook in de tuin en in ons 

huis. Waar is het nog gewoon passie en waar is 
het dwangmatig? Ik ben nu echt dag en nacht 
aan het werk en hoewel ik het leuk vind, is het 
wel weer erg veel van het goede. Nu ik aan het 
schrijven ben, moet ik uitkijken dat ook dat niet 
dwangmatig wordt. Dat ik weer alles moet op-
schrijven wat ik bedenk over dwang of over al-
lerlei andere onderwerpen.’
Laatst sprak hij met een oudere patiënt die ver-
telde dat hij weinig tijd had en het haast niet 
‘wachten kon’ als zijn kinderen langs kwamen. 
‘Ik zei toen: ‘Dan heb je niet te weinig tijd, dan 
wil je teveel.’ Maar ik ben zelf geen haar beter. 
Ik wil ook nog steeds te veel. Mijn vader werd 
maar zestig jaar. Ik ben nu zelf bijna zestig. Het 
wordt tijd dat ik wat minder leef alsof de duivel 
me op de hielen zit. Maar ik doe mijn werk met 
hart en ziel en met dat dwangnetwerk valt alles 
nu samen en doe ik iets wat ik echt altijd al wilde. 
Nu nog proberen niet alles vandaag al klaar te 
willen hebben.’

Irene Plaatsman

Vrijdag 19 juni 2015 was het weer tijd voor de 
jaarlijkse fietstocht van Thesinge. Er waren dit 
jaar ongeveer 30 deelnemers; de meesten in-
middels met een elektrische fiets. Voor de 28e 
keer hadden Roelie Dijkema en Roelf Jansen 
een mooie route voor ons uitgezet. De route 
bracht ons naar Westerwijtwerd, waar we in het 
huiskamercafé van voorheen Tinus en Eke een 
consumptie kregen aangeboden van Dorpsbe-
langen. Het cafeetje is sinds 2011 van de huidige 

bewoners Katrien en Thomas, die het café in 
2012 opnieuw openden. Op eigen kosten kon er 
heerlijke poffert genuttigd worden, iets wat som-
migen zich geen twee keer lieten zeggen. Na de 
‘pauze’ werd de tocht vervolgd over het prach-
tige Groningse platteland. Via een mooi fietspad 
met verscheidene hoogholtjes (hoge vaste voet-
brug - red.) kwamen we uiteindelijk weer op het 
fietspad naar Thesinge en zo weer in ons mooie 
dorp. Het weer zat mee en de meeste deelne-

mers hebben het (grotendeels) droog gehou-
den. Bij ons weten is er ook nog eens niemand 
verdwaald en heeft iedereen de tocht van onge-
veer 30 kilometer volbracht, dus een geslaagde 
fietstocht! Roelf en Roelie: bedankt voor weer 
een mooie tocht! Hopelijk volgt er volgend jaar 
weer zo’n mooie route en vieren we over twee 
jaar het 30-jarig jubileum! 

Jori Noordenbos

Voor een verdiende pauze kwamen in het huiskamercafé ‘oude’ en ‘nieuwe’ deelnemers samen (foto’s Eveline Hilhorst)
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Sinds een aantal weken is in onze dorpen de 
steenmarter weer gesignaleerd. Verschillen-
de bewoners aan de Molenweg in Thesinge 
en ook aan het begin van de Dorpsweg in 
Garmerwolde berichtten van schade aan 
auto’s en huizen veroorzaakt door deze 
beestjes.

In de editie van september 2013 deed de G&T 
ook al verslag van dit probleem. Het lijkt een 
terugkerend fenomeen te zijn voornamelijk in de 
(na-)zomermaanden. Ook in Groningen Stad 
worden ze steeds vaker gespot. Website www.
desteenmarter.nl leert ons dat het beestje de 
afgelopen tien jaar behoorlijk is opgerukt, voor-
namelijk in het oostelijke gedeelte van ons land. 
Ze zien er zeer schattig uit en zijn allesbehalve 
gevaarlijk, maar vooral autobezitters zijn minder 
blij met hun aanwezigheid. Steenmarters kna-
gen namelijk graag aan de bedrading en rub-
beren slangen onder de motorkap, omdat hier 
vaak visolie in is verwerkt wat de marters aan-
trekt. Redactielid Lucie Kol vond bijvoorbeeld 
een rand met marterhaar onder de motorkap 
van haar auto en aan een rubberen slang was 

Al twee keer is op de laatste zaterdag van de 
maand ons oud papier ingezameld door middel 
van een nieuwe container. Aan de coördinator 
van de groep vrijwilligers in Thesinge, Sybolt 
Oudman, vraag ik hoe het op de nieuwe manier 
bevalt. Met de ophaalwagen die nu gebruikt 
wordt is het werk een stuk lichter voor de man-
nen. Twee containers kunnen naast elkaar ge-
plaatst worden en door het hefsysteem aan de 
achterkant van de wagen opgetild en vervolgens 
geledigd worden. Dit is een stuk lichter werken 
dan zoals voorheen al die kartonnen dozen van 
een verschillend gewicht en formaat op te tillen 
en in de vrachtwagen zetten. Bovendien stond 
er bij slecht weer vaak natgeregend spul waar 

Om het werk van de vrijwilligers wat te verlich-
ten: handvatten naar de weg toe graag 
(foto Truus Top)

Zou dit echt helpen? (foto Marja Wijnand-de 
Poel)

geknaagd. Bij de buren was isolatiemateriaal 
aangevreten. Dit doen de dieren ’s nachts, wan-
neer zij actief worden. Het blijft echter niet alleen 
bij de auto: ook het vogelhokje aan de schutting 
was al aangevreten. 

Wat te doen?
Wat kun je hier aan doen? Verschillende reme-
dies doen de ronde, variërende van huis-tuin-
en-keukenmiddeltjes als plukjes hondenhaar 
onder de motorkap bevestigen tot heuse com-
mercieel verkrijgbare antimarterspray. Zo lijken 
de dieren niet te houden van ultrasone geluiden. 
Lucie probeert op dit moment een speciaal 
kastje uit dat voor de mens onhoorbare, maar 
voor de steenmarter zeer vervelende pieptonen 
produceert en op de accu van de auto kan wor-
den aangesloten. Redactielid Metha Nijkamp 
zag onlangs op vakantie in Oostenrijk een wel 
heel verrassende methode, waarbij petflessen 
gevuld met water om de 30 cm om de auto wer-
den gezet. Het idee hierachter bleek dat de 
beestjes schitteringen via het water niet prettig 
zouden vinden. 
Of dit allemaal effectief is, is zeer de vraag. Na-

tuurlijk helpt niets doen sowieso minder goed, 
maar of deze middeltjes (inclusief de spray) 
daadwerkelijk effect hebben wordt door verschil-
lende bronnen (waaronder wetenschappelijke) 
in twijfel getrokken. De consensus lijkt te zijn dat 
de kans op een steenmarter in de auto het best 
te verkleinen is door te voorkomen dat ze de 
auto in kunnen komen, bijvoorbeeld door de 
auto te parkeren in een afgesloten garage. 
Mocht u niet over een afgesloten garageruimte 
beschikken, dan lijkt kippengaas ’s nachts de 
beste optie. Zie hiervoor de ettelijke tips op in-
ternet.

Harjo de Poel

Steenmarters slaan weer toe

Het handvat naar
de weg toe !

soms de bodem van de doos er onderuit zakte. 
Dat probleem is nu opgelost. Sybolt Oudman 
maakt jaarlijks een planning voor de vrijwilligers-
groep van vijftien personen. Dit doet hij inmid-
dels naar schatting vijftien jaar en het verloopt 
altijd probleemloos. Onderling wordt er eventu-
eel geruild maar elke maand staan er twee man 
klaar om de vervoerder Virol te voorzien van alle 
papier dat in ons dorp langs de weg wordt gezet. 
De gemeente Ten Boer, die het ophalen van oud 
papier subsidieert, vindt het belangrijk dat er zo 
weinig mogelijk papier in de grijze bak terecht 
komt. In het dorp Ten Boer is al gebleken dat met 
de papiercontainers meer papier is ingezameld. 
De opbrengst van het oud papier komt ten goe-
de aan de PKN-kerk. De route is hetzelfde ge-
bleven en alleen in de Klunder iets verlengd tot 
aan de boerderij van de familie Bolt. Sybolt Oud-
man merkt nog wel op dat er bij een teveel aan 

oud papier nog wel een doos bij de container 
geplaatst mag worden. Die wordt ook zeker 
meegenomen. Maar wel graag de handvatten 
naar de weg toe zodat de mannen de containers 
niet eerst om hoeven te draaien.

Truus Top
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Poplart in Thesinge

Een nieuwe ‘knecht’ voor voetbalclub GEO…

De vermoeide robot aan het infuus
(foto Truus Top)

... je mag er alleen maar naar kijken ...
Sinds maandag 29 juni maait een robot het gras 
bij vv GEO in Garmerwolde. De vrijwilligers die 
zich bezig hielden met de voorbereidingen voor 
de komst van deze ‘knecht’ voor het hoofdveld 
kunnen deze zomer rustig op vakantie gaan. Het 

Na de drie zogeheten ‘Omslagavonden’ van 
het Poplart Theatre, eind juni en begin juli, 
zijn we nu druk bezig met het realiseren van 
de voorstelling en het daaromheen georga-
niseerde workshopprogramma. Half juli is de 
kaartverkoop gestart van de voorstelling ‘De 
Omslag’. Joke Tjalsma (Iep!, film - red.) en 
Tom Jansen (Penoza, tv-serie - red.) brengen 
daarmee een eerbetoon aan de Groninger 
kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman, die 
zeventig jaar geleden aan het eind van de 
Tweede Wereldoorlog werd gefusilleerd.
 
De voorstelling, gespeeld in een mobiele houten 
kubus van 6 x 6 x 6 meter, gaat over een cruci-

ale periode in het leven van Werkman en ont-
leent zijn titel aan de omslag die plaatsvond toen 
hij van ondernemer en ambachtsman, kunste-
naar werd. Het verhaal wordt verteld vanuit het 
perspectief van zijn jongste dochter, Fie.
 
De rol van Fie wordt vertolkt door Tjalsma, Jan-
sen speelt de rol van Werkman. Striptekenaar 
Barbara Stok schreef de tekst, die vervolgens 
weer werd bewerkt door Tom Jansen. De regie 
is in handen van theatermaker Michiel Johannes 
Jansen. Het karakteristieke houten pop-upthea-
ter van Poplart verrijst op de fundamenten van 
het oude klooster, vlak achter de molen Germa-
nia. 
 
In de maand augustus worden er rondom de 
theatervoorstelling en de rijke historie van The-

singe diverse culturele workshops georgani-
seerd. In de weekenden van 22/23 en 29/30 
augustus worden er onder meer een grafische 
workshop, fotoworkshop en een schrijfworkshop 
georganiseerd. Kijk op de website www.poplart.
nl voor meer informatie en aanmelding.

De voorstelling ‘De Omslag’ is te zien tussen 1 
en 20 september 2015. De exacte voorstellings-
data zijn te vinden op de website van Poplart. De 
entreeprijs bedraagt € 16, - per persoon. Per 
voorstelling zijn er maar 50 kaartjes beschik-
baar, dus wees er snel bij: de premièrevoorstel-
ling is reeds uitverkocht!

Luchien Lanjouw

veld ligt er superstrak bij omdat de robot perma-
nent doorgaat de grasmat kort te wieken. In au-
gustus wordt de robot officieel in gebruik geno-
men. Hiervan wordt u door de club geïnformeerd 
en in het volgende nummer van de G&T leest u 
hier meer over.

Truus Top 

Vrijdag 26 juni stonden twee mammoetkranen klaar om het herstelde brugdek van de Borgbrug over het Eemskanaal op zijn plaats te zetten. De dag 
erop is dat ook gelukt. Als u dit leest is de brug, die door een aanvaring op 5 november 2014 zwaar werd beschadigd, na acht maanden eindelijk 
weer in bedrijf. (foto’s Jan Ceulen, Lucie Kol en Marja Wijnand-de Poel)
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De gedroomde bloemen (foto Joost van den Berg)
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Musical groep 6, 7 en 8 CBS De Til
De musical ‘De DJ draait door’ werd op 1 juli 
gespeeld door groep 6, 7 en 8 van CBS De Til. 
Er waren veel leuke liedjes en grappige momen-
ten! Het verhaal gaat over prinses Azalea, die 
zonder dat haar ouders het wisten, stiekem dus, 
de beroemde DJ Armina (met masker) was.
Terwijl prinses Azalea gemaskerd plaatjes aan 
het draaien was in discotheek ‘Van Streek’ werd 
uit het koninklijke paleis het beroemde schilderij 
‘De Kaaskoppen’ van de schilder Bermbrand 
van Gein gestolen. 
De dieven moesten het schilderij snel kwijt en 

toevallig werd de discotheek klaargemaakt voor 
het grote jubileumfeest, in de stijl van de Gou-
den Eeuw! De Kaaskoppen viel in de discotheek 
dus niet op naast de schilderijen van schilder 
Verminder!
Maar om het schilderij weer uit de discotheek te 
krijgen was een probleem. Uiteindelijk bedach-
ten de dieven het volgende: ze gingen heel re-
laxte muziek draaien van Rasta Ferry, zodat ie-
dereen in slaap zou vallen…Helaas lukte dit 
plan net niet! Nadat de politie de discotheek had 
gesloten, werd er een illegaal jubileumfeest ge-

organiseerd, waar DJ Armina weer ging optre-
den. 
De politie werd gewaarschuwd door de boze 
buurman. En de dieven wilden net hun kans grij-
pen om het schilderij mee te nemen toen DJ 
Armina het schilderij herkende! De dieven wer-
den ingerekend. Op dat moment kwamen ook 
de koning en koningin de discotheek binnen en 
vonden de muziek van prinses Azalea geweldig! 
Eind goed al goed!

Jochem Uitham, groep 8

Op 2 juli ging het weer te keer boven Garmerwolde en Thesinge (foto Sieb-Klaas Iwema)

(foto Henk Tammens)(foto Myla Uitham)
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Tocht om de Noord   Een vooruitblik

Genieten van inspanning

De Zaterdag 26 september 2015 
komt de Tocht om de Noord op-
nieuw naar Thesinge en Garmer-
wolde. Een tweedaags evene-
ment waar in totaal 5000 
wandelaars aan deelnemen. Za-
terdag is de 40 km lange etappe 
van Uithuizen naar Groningen, 
die dwars door Thesinge en een 
deel van Garmerwolde gaat. En 
dat zullen we merken als bewo-
ners! Maar liefst 3800 wande-
laars doen die dag onze dorpen 
aan, begeleid door muziek en an-
dere geluiden op elke afslag op 
de route.

De organisatie in Thesinge
Iemand die alles van het program-
ma af weet is Annelies Hofstede, 
een van de Thesingers die de orga-
nisatie helpt om er een geweldig 
evenement van te maken. ‘Vorig 
jaar september startte een deel van 
de Tocht om de Noord in Thesinge. 
Jan Mollema en Heina van Zanten 
hebben zich daar toen voor inge-
zet. Een paar maanden daarvoor, 
in mei 2014, was de Walk for Infi-
nity, waar Clara van Zanten, Pluc 
Plaatsman en ikzelf mee bezig zijn 
geweest. Omdat deze twee clubjes 
allebei ervaring hadden met grote 
wandelevenementen hebben we 
de krachten voor de Tocht om de 
Noord 2015 gebundeld. Jan Molle-
ma is officieel de contactpersoon 

voor de organisatie, verder hebben 
we de taken verdeeld. Bij het rege-
len van zo’n groot evenement komt 
heel wat kijken en dat kunnen we 
niet allemaal zelf doen, daarom 
zoeken we nog vrijwilligers voor al-
lerlei taken.’

Het Geluid van Groningen
De Tocht om de Noord bestaat dit 
jaar precies 10 jaar. Net als in eer-
dere jaren staat ook in deze lustru-
meditie een zintuig centraal. Dit 
jaar is dat het gehoor. Het thema 
voor 2015 is daarom ‘Laat je leiden 
door het geluid van Groningen’. An-
nelies: ‘De rode draad daarbij is het 
Groningse Orgel, dat al in de Mid-
deleeuwen in veel Groninger ker-
ken werd geïntroduceerd. Ook in 
Thesinge en Garmerwolde worden 
de orgels in de kerken tijdens de 
tocht bespeeld. Maar dat is niet het 
enige geluid van Groningen dat te 
horen is. Dit jaar wordt de route niet 
aangegeven door pijlen, maar door 
geluiden. Vaak zijn dat muzikanten, 
maar het kunnen ook andere typi-
sche Groningse geluiden zijn. We 
hebben voor Thesinge al aardig 
wat muzikanten verzameld, maar 
we kunnen er beslist meer gebrui-
ken. Er zit een paar uur tussen de 
eerste en de laatste wandelaar, dus 
de muzikanten moeten tussentijds 
afgelost worden. Dus, kun je mu-
ziek maken of heb je een ander 

goed idee voor een Gronings ge-
luid, meld je aan! Ook tussen de 
afslagen willen we Groningen laten 
horen. Radio Noord zendt de tocht 
de hele dag live uit, daarom lijkt het 
ons leuk als iedereen langs de 
route Radio Noord buiten laat ho-
ren.’

Een verrassende route dwars door 
Thesinge
De Tocht om de Noord is niet alleen 
een wandeltocht, maar vooral ook 
een cultuurtocht. Tijdens de tocht 
nemen de wandelaars regelmatig 
een kijkje achter (Groningse) deu-
ren. Zo slingert de route dwars door 
kerken, huizen, molens, musea, 
tuinen, boerderijen enzovoort. Zo 
beleef je Groningen op een bijzon-
dere manier van binnenuit. Ook in 
Thesinge is een verrassende route 
uitgezet, vertelt Annelies: ‘De men-
sen komen het dorp binnen via de 
Bovenrijgeweg en de Molenweg. 
Daarna slaan ze af naar Molenhorn 
en lopen van daaruit dwars door 
het weiland van mevrouw Ritsema 
naar het terras van het Trefpunt en 
vervolgens door het Trefpunt en de 
PKN-kerk naar de Kerkstraat. Van 
daaruit gaat de route via Moeshorn 
en het schoolpad naar de ingang 
van de gymzaal en dan door de 
gymzaal en de Oude School naar 
de Kapelstraat en de Kloosterkerk. 
Daarna wandelt iedereen via De 

Dijk, G.N. Schutterlaan en Lage-
weg naar de kerk in Garmerwolde 
en via een andere route door Gar-
merwolde terug naar de Stadsweg 
voor de laatste kilometers richting 
Groningen.’

In Thesinge gaat op 26 september 
van alles gebeuren om het voor de 
wandelaars aantrekkelijk te maken: 
‘Behalve de muziek op de afslagen 
en Radio Noord onderweg is ook 
de foto-expositie Thesinge van oud 
naar nieuw weer te zien. Ook een 
deel van de straatversiering van de 
feestweek wordt weer teruggehan-
gen. Natuurlijk zal de Thesinger 
horeca voor hapjes en drankjes 
zorgen. Verder komt er dit jaar voor 
het eerst een Tocht om de Noord 
app, met informatie over de route 
en de verschillende dorpen. Ook 
daarvoor leveren wij informatie en 
foto’s aan. Als mensen andere 
goede ideeën hebben om Thesinge 
voor de wandelaars op de kaart te 
zetten houden we ons natuurlijk 
aanbevolen. Iets wat we helaas 
niet zelf kunnen organiseren is 
mooi weer. Uiteraard gaan we uit 
van een zonnige en droge dag, al-
leen al voor de wandeling door het 
weiland en vervolgens door het 
Trefpunt en de kerk…’ 

Rudy Noordenbos

Op zaterdag 20 juni was het weer 
Klusdag in Garmerwolde. Men was 
op drie locaties bezig: bij/in dorps-
huis De Leeuw werd onder andere 
een stuk vloer vervangen en een 
houten hek bij de nooduitgang 
Rijksweg-sloot geplaatst, bij de 
dorpsentree werd de heg geknipt 
(dat zijn heel wat meters!) en bij de 

kerk is onder meer een stuk sloot 
schoongemaakt. 
Om 12.30 uur kwamen zo’n 35 van 
de circa 40 klussers naar het dorps-
huis om te genieten van soep en 
broodjes en even bij te praten. 
Daarna ging eenieder weer zijn ei-
gen weg; misschien naar de kerk in 
Garmerwolde, het toneel in The-
singe of eerst de drie aanhangers 
ontdoen van al het afvalgroen.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Wie zegt dat klussen niet leuk is? 
Diena Tichgelaar en Wim Moltma-
ker hadden veel lol tijdens de klus-
dag (foto Sieb-Klaas Iwema)
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Vier generaties in Garmerwolde! 

‘Beestenboel’ 

Vermist
Onze poes Teun (3 jaar) wordt sinds enkele weken vermist.
Heeft iemand haar misschien gezien?
Familie Uitham, De Dijk 14, telefoon 06-27229966.
(foto Myla Uitham)

Bedankje
Op 11 juni is geboren:

Viënna Jeanette Henny. 
Wij zijn heel blij met alle 
kaartjes die we hebben 

gekregen.
Vanaf maandag 3 augustus is 

Haarstudio Tatiana weer 
geopend.

 
Tatiana Guikema 

Op donderdag 11 juni was het een 
feit en werd Viënna Bos geboren. 
Moeder Tatiana Guikema en vader 
Bjorn Bos mochten bij thuiskomst 
een vrolijk ‘werk in uitvoering’ bord 
en een reusachtige ‘luchtbaby’ in 
de tuin aanschouwen. 
Met de geboorte van Viënna wonen 
er tussen de Rijksweg en het 
Eemskanaal in Garmerwolde van 
één familie maar liefst vier genera-
ties in de vrouwelijke lijn:
baby Viënna Bos, moeder Tatiana 
Guikema, oma Jeanette Guikema-
Riddering en overoma (‘oma orgel’) 
Tiny Riddering-Leugs. Wij wensen 
de familie veel geluk.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

In het kader van de Kerkennacht 
was het op zaterdagmiddag 20 
juni een ware beestenboel in en 
rond de kerk van Garmerwolde. 
Overal hingen en stonden prach-
tige afbeeldingen van dieren, al 
dan niet voorzien van een pas-
sende Bijbeltekst. 

Begeleid door fraaie orgelklanken 
konden de mensen rustig rondkij-
ken. Er blijken heel wat creatieve 
personen in onze omgeving te zijn 
die verdienstelijk kunnen schilde-
ren, fotograferen, beeldhouwen, 
borduren, breien, haken of dichten 
(zoals het maken van haiku’s).
Na het zingen van een lied over 
tweeënvijftig dieren uit de ark van 
Noach nam Jakob van der Woude 
de liefhebbers mee naar buiten en 
vertelde een en ander over de dood 
en de afbeelding van dieren op graf-
monumenten:
- De vlinder is het symbool van le-
ven: van rups naar cocon tot prach-
tige kleurige vlinder.
- De pelikaan pikt in zijn borst om 
met het bloed zijn jongen te voeden: 
de zichzelf opofferende Christus.
- De haan is het teken (het sein): ’s 
morgens vroeg kraait de haan om 
het licht te voorschijn te roepen. Het 
licht is het teken van leven. De duis-

Vier generaties (foto Sieb-Klaas Iwema)

Jakob vertelt over dieren in het geloof (foto Sieb-Klaas Iwema)

Een ware beestenboel  (foto Sieb-Klaas Iwema)

ternis (de nacht, de dood) is voorbij
- De duif is het teken van nieuw le-
ven: het was de duif die door Noach 
werd uitgelaten uit de ark, en die 
terugkeerde met een takje. Het wa-
ter (de dood in dit geval) was aan 
het zakken en er ontstond nieuw 
leven.

Weer terug in de kerk verzorgde 
Jaap de Vries een leuke rondleiding 
over de afgebeelde dieren op de 
eeuwenoude fresco’s. De schilde-
ringen gaan volgens hem terug 
naar de oorsprong, de bron in zijn 
eenvoudige vorm. ‘Zo zag die schil-
der het: hij had geen kennis van een 
adelaar (deze ziet er uit als een ge-
plukte kip), was niet geletterd, maar 
kende wel het evangelie. Het was 
bedoeld voor de gewone mensen, 
die niet konden lezen en schrijven. 
Al die regels, die voorwaarden, heb-
ben de mensen er later bijgemaakt. 
De oostkant is de kant van de heili-
gen, het is de belangrijkste zijde. De 
oostkant is versierd met mooie 
ronde bogen, de overzijde is veel 
eenvoudiger.’

Al met al een heel gezellige middag 
waar een kleine honderd mensen 
op af kwamen. Zo’n ongedwongen 
ontmoeting in de prachtige eeuwen-
oude kerk zou vaker georganiseerd 
moeten worden…

Hillie Ramaker-Tepper
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Toneel met een 8+ 

Feestweek Garmerwolde Baggeren

Op zaterdag 20 juni gaf Richt Bou-
ma met de kinderen uit Garmer-
wolde en Thesinge een toneelop-
voering in het Trefpunt te Thesinge. 
De vijf toneel-/theaterstukken wa-
ren door de kinderen zelf geschre-
ven en ook de uit te beelden rollen 
hadden ze een eigen gezicht gege-
ven. Er moest volop geschminkt en 
verkleed worden: van wolf, ontvoe-
rende boefjes, agent tot piraten op 

Heb je er al weer zin in? Twee da-
gen feest in Garmerwolde! Meer 
informatie volgt nog, maar hier al-
vast het programma in hoofdlijnen: 
Vrijdag 11 september: ‘s middags 
een 55+ boottocht en ‘s avonds een 
viswedstrijd voor jong en oud. 
Zaterdag 12 september: Kinder- en 
Jongerenmiddag op het grasveld bij 
de heer Pelleboer en ‘s avonds het 
Pop bie Daip festival (met verloting!) 
bij café Jägermeister.

Hulp gevraagd bij Kinder- en Jon-
gerenmiddag 
Kun je een beetje of heel goed: 
schaken, haken, djembé spelen, 
schminken, timmeren, schilderen, 
jongleren, voorlezen of iets heel an-
ders, meld je dan aan voor het ge-
ven van een workshop of het bege-

Op woensdag 10 juni blijken ze al 
lekker opgeschoten te zijn met het 
baggeren. De Susanna II van Ver-
boon Maasland is vlakbij Dijkshorn 
en camping De Banjer en de Susan-
na ligt voor in Ten Boer als door-
geefboot. Bij de andere kant van 
Garmerwolde is Schilder begon-
nen; deze heeft een doorgeefpomp 
op een ponton staan.
Het eerste voorbezinkdepot is na-
genoeg vol met ongeveer 120 cm 
slib; hiervan blijft in gedroogde vorm 

Het Ten Boerster of Garmer slib (foto Sieb-Klaas Iwema)

Of het nu boeven of piraten waren: met zichtbaar veel plezier werd er 
toneelgespeeld (foto’s Sieb-Klaas Iwema)

een schip, maar wel met een geest 
in de koffer. Het schip vertrok en 
daar kwamen de indianen met een 
snood plan. Bleke Wipneus, met 
video camera, werd gevangen ge-
nomen en zou worden opgegeten. 
De dochter van het opperhoofd 
dacht echter niet aan eten, maar 
aan de liefde en bevrijdde hem. 
Daar zat je dan als pa met lege pan 
en bord. 

En dan de grote improvisatieshow! 
Men kreeg een roos en een spons-
je. De zogenaamde jury, bestaande 
uit Margriet de Haan en Ellen Bijs-
terveld, kraakte het stuk af met als 
gevolg dat de natte sponzen door 
de lucht vlogen en de beide dames 
konden vertrekken. De rozen gin-
gen naar de beste spelers.
Ook deze laatste scène was knap 
en geolied in elkaar gezet, net als 

de andere stukken. Een acht tot ne-
gen qua punten. De spelers zijn in 
een jaar tijd enorm gegroeid in hun 
spel! Het is de bedoeling dat ko-
mend herfst weer opgestart wordt 
met verschillende groepen van be-
ginners tot gevorderden. Houd de 
G&T in de gaten; het is zeer de 
moeite waard.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

leiden van een spelletje of creatieve 
bezigheid voor kinderen en/of jon-
geren op zaterdagmiddag 12 sep-
tember van 13.30 - 16.30 uur in 
Garmerwolde.

Heb je zin om er samen een gezel-
lige middag van te maken, geef je 
dan op voor het begeleiden van een 
activiteit, als jurylid bij de estafette, 
als versnaperingenverkoper of als 
opbouw- en afbreekhulp. Dat kan 
tot 1 september bij één van de coör-
dinators vanuit de Feestcommissie: 
Joke (boogholtdejong@home.nl) 
en Karin (k.s.prins@pl.hanze.nl).

Groeten van de Feestcommissie 

ongeveer 80 cm over, deze slibsoort 
zal weinig interen in volume. Het 
Ten Boerster slib gaat naar voorbe-
zinkdepot 2 vlakbij het Jan Wieringa 
bos; het slib van Garmerwolde naar 
Ruischerbrug komt vlakbij de plek 
waar de stal van de familie Iwema 
heeft gestaan. 
Het loopt naar tevredenheid; met af 
en toe een stop voor een rubber van 
een bushokje of autoruit, of een 
steen met plastic. Ze gaan door met 
het werk tot week 30 en daarna ge-
nieten van de zon.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema 
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Colofon
Eindredactie
Garmerwolde
Hillie Ramaker-Tepper

Agenda

Wist u dat ...

Foto van de maand Een mooie zomeravond in juli voor een ballonvaartlanding 
in Garmerwolde (foto Joost van den Berg)

Elke zaterdag
- Thesinge; 17.00 - 22.00 uur: Café De Oude 
School open.
- Thesinge; vanaf 16.00 uur: Café Molenzicht 
open.
Zaterdag 15 augustus
Garmerwolde en Thesinge; 12.00 - 16.00 uur: 
Pronte Pracht. Ontdekkingstocht langs diverse 

Wokkel (Marcel Kok - red.) uit Garmerwolde •	
van 2 augustus tot en met 27 september 
samen met kunstenaar Arvee exposeert bij 
Galerie Waarkunst in ‘t Waar?
de galerie alleen in het weekend en op •	
afspraak is geopend?
u er op zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur en •	
op zondag van 11.00 tot 17.00 uur terecht 
kunt?
er tijdens de Open Monumentendagen in •	
september ook een aantal schilderijen van 
Wokkel in de kerk van Garmerwolde te 
bewonderen zullen zijn?

de werkzaamheden voor het vervangen van •	
de damwanden langs het Eemskanaal zijn 

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 28 
augustus. Kopij inleveren uiterlijk
zondag 16 augustus vóór 18.00 uur 
via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N.Schutterlaan 16.

gestart op maandag 6 juli?
de aannemerscombinatie Sterk/Ballast het •	
werk uitvoert?
het werk eind 2015 klaar moet zijn?•	
geïnteresseerden op donderdag 13 augustus •	
een bezoek aan de bouwplaats langs de 
Eemskanaalkade Noordzijde kunnen 
brengen?

Elker, jeugd- en opvoedhulp Groningen, in •	
samenwerking met De Deel in Ten Boer een 
cursus positief opvoeden (‘Triple P’) 
aanbiedt?
deze cursus bedoeld is voor ouders met •	
tieners in de leeftijd van tien tot zestien jaar?
de bijeenkomsten op 15 en 22 september, 6 •	
en 13 oktober (en een terugkombijeenkomst 
op 3 november) zijn van 19.30 tot 22.00 uur 

boerderijen en historische gebouwen. Zie voor 
meer informatie de lijst met deelnemende 
bedrijven bij de Agrishop en de websites van 
Garmerwolde, Thesinge en Dorpsbelangen 
Garmerwolde.
Vrijdag 21 augustus 
Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: Ophalen oud 
papier.
Woensdag 26 augustus
Garmerwolde, bij het sportpark; 19.00 uur: Jeu 

de boules bij de voormalige Vrouwen van Nu.
Zaterdag 5 september
Thesinge, in en rond het Trefpunt; 16.00 - 
19.00 uur: Viering 40 - jarig bestaan Garmer 
&Thesinger Express!
Vrijdag 11 en zaterdag 12 september
Garmerwolde; Feest‘week’. Zie artikel in deze 
krant.
Zaterdag 12 en zaterdag 13 september
Open Monumentendag 2015.

op het gemeentehuis in Ten Boer?
er geen kosten aan verbonden zijn?•	
u zich kunt aanmelden via www.elker.nl of •	
door een mail te sturen naar triple-p@elker.nl 
met naam, adres, telefoonnummer en 
e-mailadres?


