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GARMER & THESINGER
EXPRESS

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

41e jaargang - september 2015

Dank je wel!
De redactie wilde het 40-jarig jubileumfeest 
van de Garmer & Thesinger Express op 
 zaterdag 5 september in dorpshuis Trefpunt 
te Thesinge niet te officieel laten zijn. Het zou 
een ‘dank je wel’ moeten worden aan onze 
adverteerders, bezorgers en lezers. En ook 
aan al die mensen die in het verleden hebben 
meegewerkt aan de krant. Het jubileum, 
waar uiteindelijk meer dan 200 mensen uit 
Garmerwolde en Thesinge (en omstreken) 
op afkwamen, werd een echt feest. 

Uit de toespraak van Jan Ceulen
Voorzitter Jan Ceulen noemde in zijn openings
toespraak het veertigjarig bestaan van de krant 
weliswaar niet zo schokkend als een aard
beving, maar dat de krant zo lang bestaat, dat is 
wel een feestje waard. Dat de krant de beide 
dorpen verbindt is bijzonder: bewoners van 
 Garmerwolde krijgen het wel en wee van 
 Thesinge mee en de Thesingers leren wat over 
dat dorp waar ze, afgezien van een bezoek aan 
de Agrishop, anders misschien achteloos door
heen zouden rijden. Het meest bijzonder is dat 
al veertig jaar lang een twintigtal vrijwilligers elke 
maand hun creativiteit, vrije tijd en energie 
 besteden aan de krant. En het stokje wordt nog 
steeds weer doorgegeven want er zijn weer 
 jongere redactieleden bijgekomen. Zij zorgen 
voor continuïteit en voor frisse, vernieuwende 
ideeën. 
Een paar voormalig medewerkers (het was 
ondoenlijk om ze allemaal te noemen) werden 
met name genoemd. Carel Hazeveld, Peta 
 Jurjens en Henk Vliem. Zij hebben er in het 
begin mede voor gezorgd dat de G&T niet alleen 
bleef  bestaan, maar daarna hebben zij zich ook 
jarenlang voor de krant ingezet. Henk Vliem 
heeft vorig jaar als voorzitter afscheid genomen.
Ook vermeldde Jan dat de hapjes en drankjes 
gratis waren. ‘Mochten jullie nu denken: we eten 
en drinken van ons eigen geld, dat is niet hele
maal zo: de G&T is financieel gezond maar heeft 
een spaarpotje op kunnen bouwen dankzij een 
paar prijzen die ze de afgelopen jaren  gewonnen 
heeft. En daar zaten een paar grappige geld
bedragen aan vast…’
Jan eindigde met: ‘Lieve krantenlezertjes. Lees 
de G&T de komende tien jaar net zo aandachtig 
als de afgelopen veertig jaar, dan blijven alle 

De vreemdste vogels lezen de G&T (foto Sieb-Klaas Iwema)

medewerkers even gemotiveerd als ze al die 
tijd waren.’ En zo is het.

Optredens
Voor de keuze van de optredens bleef de 
  redactie dicht bij huis. We vroegen de koren uit 
de beide dorpen, Theater Suer met Patricia 
Suer en Michelle Smelik uit Garmerwolde en 
Andries Hof uit Garmerwolde met het trio 
Basalt. Het Gemengd Mannenkoor uit Garmer
wolde en TheSingers uit Thesinge beten het 
spits af. Zij zorgden voor een geweldig 
op treden onder de bezielende leiding van Oleg 
Morozov. Ze zongen ieder een aantal liederen 
uit eigen repertoire en ook een aantal liedjes 
gezamenlijk. Een prachtig concert in de PKN 
kerk die we in verband met de slechte weers
verwachting mochten gebruiken.
Patricia Suer zou buiten optreden, maar door 
het wisselvallige weer werd er uitgeweken 
naar de Kloosterkerk. Patricia moest haar 
theater act aanpassen en combineerde twee 
voorstellingen ‘Het ei’ en ‘De vlucht’ tot een 
nieuwe voorstelling. Zij wachtte het publiek op 

met een bijzonder voertuig en leidde ons naar 
de Kloosterkerk. Veel mensen waren verrast 
door haar optreden en de bijzondere door haar
zelf gemaakte objecten.
Terug in het dorpshuis verzorgde het trio Basalt 
een muzikaal optreden. We werden ontvangen 
met drankjes uit het Trefpunt en schalen heer
lijke tapas gemaakt door Rudy Noordenbos van 
‘De Oude School’. Aan het eind bedankte Jan 
Ceulen iedereen die meegewerkt had: Rudy 
Noordenbos met zijn hulptroepen, de vrijwilli
gers van het Trefpunt. Met name noemde hij Jan 
Mollema voor zijn inzet ter plaatse en bij de 
voorbereidingen.

Wij gaan door
Wij als huidige redactie kijken terug op een 
prachtig jubileumfeest. Dank voor alle positieve 
reacties, ook die in de gastenboeken. Wij gaan 
door. Mocht je mee willen werken aan de krant, 
heel graag! Wil je fotograferen, schrijven, of heb 
je creatieve ideeën? Je bent van harte welkom!

Irene Plaatsman
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Veertig jaar G&T – Het Feest

(foto’s Sieb-Klaas Iwema 
en Joost van den Berg)
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De afgelopen drie jaar zijn er onder de 
 noemer ‘Het Treffertje’ in Thesinge allerlei 
leuke  dingen georganiseerd voor en door 
Thesinger jeugd. Eind 2012 meldden zich 
acht jongeren (toen in de leeftijd van 12 t/m 
18) die gezamenlijk, vol enthousiasme en met 
grote inzet tal van activiteiten bedacht, op-
gezet en uitgevoerd hebben.

Zo waren er feestelijke themaavonden in het 
Trefpunt, zoals een Hollandse Avond, Tropical 
Night, Filmavond en een Poker Night. Daarnaast 
waren er doedagen in het dorp met graffiti 
maken, zeskamp, het pannaveld bouwen, een 
speurtocht lopen, bbqen, seksuele voorlichting, 
voetballen en hip hop dansen. Tevens zijn er ver
schillende uitstapjes georganiseerd. Bijvoorbeeld 
waterskiën in Harkstede, karten in  Kardinge en 
een megaspooktocht lopen in  Tolbert.

Nieuwe aanwas nodig
Ondertussen heeft de helft van de oorspronke
lijke groep van acht jongeren het mooie  Thesinge 
verlaten voor de grote stad, om te werken of te 
studeren. De overige vier hebben het op hun 
beurt erg druk met bijbaantjes, sport, hobby’s, 
school en stage. Kortom, zij zijn er klaar voor om 

Jongeren gezocht voor Het Treffertje
het stokje door te geven aan een nieuwe groep 
jeugd die de boel bestiert.
Het is dus tijd voor nieuwe aanwas bij Het Tref
fertje, want we willen het natuurlijk niet verloren 
laten gaan! We zoeken jeugd vanaf 12 jaar die 
het leuk lijkt om dingen te organiseren of om dat 
te leren in samenwerking met anderen. Deze 
jongeren mogen zelf bedenken welke activitei
ten ze willen opzetten voor hun leeftijdsgenoten.

Wat en hoe
Alles wordt van A tot Z door de werkgroep 
gedaan, in overleg met de jongerenwerker: van 
het bedenken van iets, de organisatie ervan, de 
promotie en de begeleiding en/of uitvoering. 
Over het algemeen tellen de activiteiten momen
teel 10 tot 20 deelnemers, allen afkomstig uit 
Thesinge. Sinds 2013 vinden er ongeveer acht 
activiteiten per jaar plaats, gericht op jongeren 
van 12 tot en met 20 jaar. Ter voorbereiding ver
gadert de huidige groep ongeveer tien keer in de 
loop van het jaar.
Het Treffertje wordt ondersteund en begeleid 
door jongerenwerker Kim Ensing. Zij helpt met 
planning, de structuur, de taakverdeling en de 
notulen van de vergaderingen en de activiteiten.
De Gemeente Ten Boer stelt bovendien elk jaar 

€ 600,00 beschikbaar voor de jeugdactiviteiten 
in Thesinge.
Voordelen zijn: Jij bepaalt mede wat en wanneer 
er iets te doen is, er is geld beschikbaar, je mag 
zelf overal gratis aan meedoen, je kunt op je CV 
zetten dat jij je als vrijwilliger inzet in een jeugd
bestuur en na elk jaar mag de werkgroep een 
uitje of etentje voor hunzelf plannen als extra 
beloning.

Meld je aan!
Lijkt dit je wel wat? Spreekt dit je aan? Heb je 
hier (andere) ideeën over? Wil je er sowieso bij 
of wil je een keer komen kijken / kennismaken? 
Neem dan (als groepje of als individu) contact 
op met Jongerenwerker Kim Ensing. Dat kan 
door te bellen, smsen of appen naar 06 52 233 
378, per mail aan k.ensing@mjd.nl of op Face
book.
Thesinger jongeren die in Het Treffertje hebben 
gezeten: Ian Dijkslag, Lana Slaghekke, Danny 
de Glee, Peter van der Veen, Thom de Vries, Rik 
de Vries, Iris de Glee en Michiel Ritsema.

Kim Ensing
Jongerenwerker gemeente Ten Boer

Het toneelstuk ‘De Scheikundige’,  geschreven 
door Chrétien Schouteten uit Thesinge, is 
inmiddels op verschillende plekken binnen 
en buiten Nederland opgevoerd. Een filmpje 
waar acteurs het stuk voorlazen, is er de oor-
zaak van dat Thesingers het stuk ook op de 
planken gaan brengen, als voorlezers wel te 
verstaan.

Melle Busscher, Ton Heuvelmans, Mieke van ’t 
Hoog, Edzard Krol, Ella Krol, Ernst Lofvers en 
Irene Plaatsman zijn enthousiast gemaakt om 
zich hiervoor in te zetten. Onder de bezielende 
leiding van Richt Bouma oefenen ze het stuk in. 
Zo brengen Thesingers het werk van een andere 

Meziek mit bus 2015
Op zondagmiddag 25 oktober vindt voor de 
dertiende keer het muziekfestival  Meziek mit 
bus plaats. Een uniek festival op drie locaties 
in Ruischerbrug, Zuidwolde en  Thesinge, 
met drie bands en drie ouderwetse bussen 
die de bezoekers van de ene naar de andere 
locatie brengen.

De bands
In Café Moeke Vaatstra in Zuidwolde treedt  
The Damned and Dirty op: twee vuige delta
bluesmannen, voorzien van rauwe vocalen, 
een snerpende slidegitaar en een huilende 
blues harmonica, die met hun drie platen even
zovele keren in de prijzen vielen.
In het dorpshuis van Ruischerbrug speelt het 

Zaanse vijftal Little Steve and The Big Beat. Hun 
officiële debuutplaat moet nog uitgebracht 
 worden maar ondertussen bouwden ze wel 
alvast een fikse livereputatie op met hun opwin
dende mix van blues en soul.
In Trefpunt Thesinge geven AJ And The Wild
grooves acte de présence. KatwijkaanZeeërs 
die hun vissersblues het liefst rauw en stevig 
serveren. Zangeres AJ kan trouwens ook met 
gemak gevoelig werk aan. Johan Derksen is 
hun grootste fan.

Prijzen en kaarten
Dagkaart: € 20,00. Losse kaarten per locatie:  
€ 5,00. Reserveringen en kaartverkoop vanaf  
3 oktober. Info over de bands, aanvangstijden, 

busschema (met bijbehorende opstapplaatsen 
voor de bustour) en kaartverkoopadressen zijn 
te vinden op www.meziekmitbus.nl.

Ton Ensing

‘De Scheikundige’ in Thesinge
Thesinger, dat is op zich al bijzonder en met hun 
enthousiasme moet het dan ook wel een bijzon
dere voorstelling gaan worden.
In de Garmer & Thesinger van februari dit jaar 
werd al iets geschreven over het toneelstuk. Het 
dramatiseert het bewogen leven van Fritz Haber, 
de Duitse chemicus die in 1909 wereldberoemd 
werd door zijn uitvinding die de fabricage van 
kunstmest mogelijk maakte. De keerzijde van 
die uitvinding was, dat er ook chemische wapens 
ontwikkeld konden worden en zo werd er tijdens 
de Eerste Wereldoorlog in april 1915 voor het 
eerst gifgas ingezet. De vragen die dit stuk 
oproept zijn ook nu nog actueel en nodigen uit 
tot nadenken.

Op zaterdagavondavond 14 november wordt 
‘De Scheikundige’ ten gehore gebracht in dorps
huis Trefpunt. De avond begint om 20.00 uur en 
de entree is gratis. Zet het vast in uw agenda. 
Wel zouden we het prettig vinden om te weten 
hoeveel mensen er denken te komen. Dus laat 
ons dat even weten. Stuur daarom een mail naar 
stichtingfelicitas@gmail.com of bel 06 14 948 
438, dan noteren we uw naam. Niet aarzelen, 
komen!

Stichting Felicitas

AJ And The Wildgrooves
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Sloop dorpshuis De Leeuw
Vrijdag 28 augustus is de eerste 
fase van de verbouw van dorpshuis 
De Leeuw in Garmerwolde begon
nen met het slopen van een deel 
van de verdieping boven het café.
Met in totaal zeven vrijwilligers ver
liep de dag in een goede sfeer en 
precies zoals gepland. Aan het 
einde van de dag was de ruimte 
waar voorheen vier kamers inge
bouwd waren helemaal leeg gehaald 
en klaar voor de verbouwing!
De verbouw van het dorpshuis zal 
in verschillende fases gedaan wor
den, aangezien niet al het subsidie
geld dat we aangevraagd hebben 
in één keer binnen zal komen. 
Daarnaast willen we zoveel moge
lijk gebruik kunnen maken van vrij
willige inzet van dorpsgenoten om 

Oproep klusdag Garmerwolde
Er komt weer een klusdag in 
 Garmerwolde op 10 oktober aan
staande.
Deze dag zullen de mensen van de 
Plaatselijke Commissie van de 
Kerk, Dorpshuis en Vereniging 
Dorpsbelangen Garmerwolde en 
de vrijwilligers om 9.00 uur samen
komen in het dorpshuis om onder 
genot van koffie en koek een taak
verdeling te maken en vervolgens 
heg en fruitbomen van de dorps
entree, het kerkhof en de tuin van 

de kosten te drukken. Maar vrijwil
ligers zijn natuurlijk niet elke dag 
inzetbaar, dus ook daarom zal de 
verbouw niet direct klaar zijn.
Voor het realiseren van de plannen 
kunnen we alle hulp gebruiken die 
we kunnen krijgen. Aanmelden als 
vrijwilliger kan door een mailtje te 
sturen naar info@dorpshuis
deleeuw.nl.
Na de verbouw van de bovenver
dieping en het aanleggen van een 
brandmeldinstallatie zal in de vol
gende fase o.a. een invalidentoilet 
worden aangelegd.

Niels Steenstra

De slopers van het dorpshuis overzien het slagveld (foto Simone Tjakkes)

Derde uitstapje Noaberstee
Op zaterdag 15 augustus gingen 
we voor de derde keer deze zomer 
met elkaar op stap. Dit keer ging 
het naar Zoutkamp, waar een 
bezoek gebracht werd aan het Vis
serijmuseum. We kregen een rond
leiding door een gids. Wat daar wel 
niet al te zien was, je keek je ogen 
uit.
Daarna gingen we naar de palingro
kerij Postma. Hier werd koffie/thee 
gedronken en kon je een visje eten. 
Een broodje paling ging er goed in.
Om half twee werden we op de 
‘Vlinderbalg’ verwacht voor een 
rondvaart door het Lauwersmeer
gebied. De kapitein vertelde ons 
over het ontstaan ervan en wat er 
allemaal te zien was. Het was mooi 
weer, zodat je heel ver kon kijken. 
We zagen veel paarden en koeien 
lopen op de eilandjes. Het gebied is 

10.000 hectare groot. Niemand van 
ons had gedacht, dat het zo groot 
was. We zagen ook heel veel knob
belzwanen. Aan boord kon je wat te 
drinken kopen. We hadden gere
serveerde plaatsen en zaten dus 
gezellig bij elkaar.
Tegen half vijf stapten we weer van 
boord en ging het naar restaurant 
ZK 86 voor een lekker etentje. 
Daarna gingen we huiswaarts en 
was een gezellige dag weer voor
bij.
Op 2 september zijn de inloopmor
gens in het Trefpunt in Thesinge 
weer begonnen. Mocht u denken: 
daar wil ik ook wel eens heen, kom 
dan gerust kijken. Je kunt er tussen 
negen uur en half twaalf terecht en 
het is er altijd heel gezellig.

Roelie Dijkema
Onderonsje van Janna Hofstede en Roelf Jansen 
(foto Yvonne de Lange-Jansen)

het dorpshuis weer ordelijk te 
maken.
Om ca. 12.30 uur wordt er voor de 
vrijwilligers een maaltijd in het 
dorpshuis verzorgd en tussen 
14.00 en 15.00 uur is in de regel 
iedereen weer naar huis en haard 
(vele handen maken snel thuis!)
We roepen eenieder op zich aan te 
melden bij dorpsbelangen via info 
@dorpsbelangengarmerwolde.nl

Reinier Buringa
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Werkman op een kloosterweide
Van 3 tot 20 september 2015 speelden de 
bekende actrice Joke Tjalsma (o.a. Iep!) en 
acteur Tom Jansen (recent nog in Penoza) in 
Thesinge de theatervoorstelling De Omslag.
Die vond plaats in het Poplart Theater, de 
houten kubus in het weiland aan de Molen-
weg, die daar al een tijdje op de resten van 
het klooster stond.

De toneelspelers brachten het verhaal van 
 Hendrik Nicolaas Werkman, dit jaar zeventig 
jaar geleden gedood. Jansen speelde  Werkman; 
Tjalsma, met haar mooie, wat weemoedige 
stem, zijn dochter Fie. Wij, de toeschouwers, 
zaten in de kubus, op houten krukjes. We pasten 
er maar net allemaal in. Voor de spelers bleef 
nauwelijks een podium over. Ze moesten het 
met een smal strookje kubus doen. Of in het 
publiek staan. Maar eigenlijk was het weiland 
hun podium. 
Tijdens de voorstelling van 12 september schar
relden vlakbij twee paarden door de wei. Terwijl 
de kunstenaar Werkman enthousiast sprak over 
groene paarden met roze stippen, renden ze 
een paar passen en hoorden we ze stampen. 
Jansen liet ook horen hoe indrukwekkend een 
schreeuw over het land klinkt, en de echo ervan 
tegen de achterkant van de huizen van het dorp. 
En dan de regen, die zachtjes op het dak van de 

De kubus gevuld (foto Edzard Krol)

kubus tikte, precies op het moment dat de 
 Thesinger gastspreker Jan Mollema vertelde 
over de tijd dat Werkman in het Scholtenhuis 
gevangen zat en van daaruit door de Duitsers 
werd meegenomen om te worden vermoord. 

‘Soms werken de omstandigheden mee’, zei 
Tom Jansen na afloop.

Edzard Krol

Goed kijken… (foto Simone Bouwstra) Mooi lijnenspel (foto Simone Bouwstra)

Fotoworkshop
Op 22 augustus volgden een stuk of twaalf deelnemers de workshop van 
fotograaf Harry Cock in het kader van het project ‘De Omslag’. Als een 
groepje toeristen trokken we gezamenlijk door Thesinge op zoek naar 
eenvoud. Het dagelijkse leven vastleggen in een beeld. Als je goed kijkt, 
zie je zoveel meer. Natuurlijk keken we naar de compositie, het lijnenspel 
en ook naar de afsnede van het beeld. Het was vooral bijzonder om de 

volgende dag de beelden naast elkaar te leggen en te zien wat de ander 
zag tijdens dit kleine rondje dorp. Soms zie je hetzelfde maar altijd met 
een eigen verbeelding.

Simone Bouwstra
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Verhalenworkshop
Op zaterdag 29 augustus en zondag 30 augus tus vond er in het 
 kader van Poplart in Thesinge in de kubus een workshop verhalen-
schrijven plaats onder de bezielende leiding van Sanneke van 
 Hassel. Er waren twaalf deelnemers waaronder zes uit Thesinge.
Het was de bedoeling om naar aanleiding van foto’s van fotograaf 
Harry Cock een  verhaal te schrijven bij een foto. De foto’s hadden 
het Groningse platteland als thema. De workshop leverde twaalf 
bijzondere verhalen op. Hierbij twee verhalen, bedacht en geschre-
ven door Aly Pepping en Richt  Bouma uit Thesinge. Het verhaal van 
Irene Plaatsman is te lezen op www.thesinge.com.

Uitzicht
‘Die gindse akker met suikerbieten gaat er volgende week uit. Dan is het 
afgelopen voor dit jaar en kan ik de balans opmaken. Het is geen vetpot. 
Weet je wat het hier tegenwoordig kost om een bunder bieten te verbou
wen? En wat het oplevert?’
Klaas verwacht geen antwoord van Berend. Zijn ogen blijven hangen op 
het voorste stuk grond. Als Berend zijn zin krijgt, staat daar over een jaar 
een kast van een huis. Gebouwd met het geld dat hij heeft verdiend met 
tien jaar boer zijn in Polen.

Het was een hele stap voor Berend en Ina om tien jaar geleden te vertrek
ken, geworteld in de Groninger klei als ze waren. Grote percelen, goed
kope arbeidskrachten en minder regels dan in Nederland maakten het 
voor veel boeren aantrekkelijk om voor een toekomst in Polen te kiezen. 
Daar kon je iets nieuws opbouwen, terwijl je hier werkte om het hoofd 
boven water te houden. Klaas had het zelf ook serieus overwogen. Maar 
het vooruitzicht dat hij zijn land op termijn goed kon verkopen voor de 
aanleg van een bedrijventerrein, gaf de doorslag om te blijven. Tonnen zou 
het opleveren, zo had wethouder Kloosterboer hem toevertrouwd.
Berend boerde goed daar in Polen. Kloosterboer bleek een fantast. Klaas 
bleef voortmodderen.

Natuurlijk gunt hij zijn zus en zwager hun succes; zij hebben er hard voor 
gewerkt. En goed van gegeten ook, denkt Klaas met enig leedvermaak. 
Hij hoeft Berend niet aan te kijken om het vierkante hoofd voor zich te zien 
dat zonder hals op de romp lijkt te staan. Hij kijkt hem ook liever niet aan. 
Berend zou maar denken dat hij al een antwoord op zijn vraag krijgt. Daar 
is Klaas nog niet aan toe. Turend over zijn land probeert hij zijn gedachten 
op een rij te krijgen.

‘Dit is de mooiste plek op de wereld. De rust, de weidsheid, de luchten… 
Generaties lang is dit land al in de familie geweest. Ik begrijp wel dat jullie 
hier weer willen komen wonen. En natuurlijk vind ik het fijn om mijn zus 
weer in de buurt te hebben. Daar niet van. 
Als ik jou die grond verkoop, levert dat meer op dan jaren bieten verbou
wen. Of aardappels.
Maar we raken wel ons uitzicht kwijt. Vanuit de keuken kijken we dan 
precies op dat grote huis van jullie.
Tja, ik weet het niet Berend…
Kom, we gaan naar binnen. Geertje zal de koffie wel klaar hebben.’

Aly Pepping

Het kunstwerk
‘Daar stond ie’, zegt Fokko.
Hij wijst naar de achterkant van het weiland. Er liggen een paar blank
houten planken. Uit een enkele steekt nog een schroef. Fokko en Peter 
staan aan de achterkant van de koeienstal. Ze hebben net voor de laatste 
keer die dag gemolken.
‘Wat wou die man nou?’, vraagt Peter.
In de verte komt een auto aanrijden. Hij slaat af naar de boerderij. Ze kij
ken hoe de auto over het trekkerpad hotst en botst. Korrelige stukjes puin 
schieten onder de wielen vandaan. 

Zo was het drie weken geleden ook begonnen.
Uit de auto was de man uit de stad gestapt. Spijkerbroek met een fel
gekleurd bloesje er overheen, en daar overheen een zalmroze colbertje. 
Fokko kon er moeilijk naar kijken. Met veel handgebaren had de kunste
naar verteld over zijn plan, om een nieuw kunstwerk in de wei te plaatsen. 
Als een balletdanser had hij daarna met grote stappen door de wei gehup
peld, intussen aanwijzend waar de ingang zou komen en hoe groot het 
ding zou worden.
Een aanwinst voor het dorp had hij het genoemd.
‘Allemaal onzin’, zegt Fokko nu. Nog één ritje met de trekker, dan heeft hij 
het opgeruimd. 

De kunstenaar had staan zwaaien met een papier van de gemeente, en 
daarna was in twee weken tijd het bouwwerk verrezen.
Vroeger, toen de opa van Fokko nog boerde, had hij de zevenjarige Fokko 
eens op de vensterbank van de mooie kamer gezet. Dan kon hij precies 
zien hoe hoog de kalverstal moest worden, zodat je er vanuit huis nog 
overheen kon kijken. Opa stond in het veld met een lat, die het dak moest 
voorstellen. Die bewoog hij omhoog en omlaag, net zo lang totdat het 
jongetje zijn hand had opgestoken: zo is het goed.
Dit ding was bijna twee keer zo hoog geweest. En stevig gebouwd, dat 
moest Fokko toegeven. 

De deur achterin de stal gaat open. ‘Dag meneer Fokko, klaar voor de 
grote dag? Ik heb voor de opening morgen veel mensen uitgenodigd. U 
kunt er ook nog wat aan verdienen, als u koffie gaat verkopen of zo.’ De 
kunstenaar loopt door de stal, zijn blik geconcentreerd op de vloer gericht. 
Met zijn lichtblauwe puntschoenen probeert hij zo kort mogelijk de grond 
te raken. Zijn handen houdt hij opzij om zijn evenwicht te bewaren. Daar
door lijkt hij op een huppende mus. 
Hij komt bij de staldeur, loopt de stal uit en bevriest midden in een hup. 
Met grote ogen kijkt hij naar de plek waar gisteren de kubus nog stond. 
Peter loopt weg. ‘Tot morgen Fokko’, ‘Moi Peter’.
Fokko kijkt opzij naar de kunstenaar. Hij staat met zijn voeten naast elkaar 
op de grond. Zijn handen hangen nu slap aan zijn schouders. Hij staart 
over het weiland. Zo kan een koe ook staan, denkt Fokko.
Het is stil bij de stal. De avondmist trekt over het weiland. ‘Ik moest maar 
eens naar bed’, zegt Fokko.
Hij trekt de zware houten schuifdeur van de stal achter de rug van de 
kunstenaar langs. Met gerammel en gekraak valt hij dicht. Fokko schuift 
de grendel erop.

Richt Bouma

De inspirerende foto van Harry Cock
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Het thema van de 29e Open Monumentendag 
op 12 en 13 september 2015 was ‘Kunst en 
Ambacht’. In de kerk van Garmerwolde hingen 
schilderijen van Carel Hazeveld en  Wokkel, 
twee heel verschillende kunstschilders.

Feestweek(end) Garmerwolde
Vrijdag 11 en zaterdag 12 september was het 
weer ‘Feestweek’ in Garmerwolde. De feest
commissie had voor jong en oud een geweldig 
weekend georganiseerd.
Het begon vrijdagmiddag met de boottocht  
voor ouderen (zie het artikel in deze G&T), en  
’s avonds volgde een zeer geslaagde viswed
strijd onder leiding van Henk Hoiting.
Zaterdagmiddag was er een heerlijke middag 
voor kinderen, jongeren, vaders, moeders en 
andere ‘oudere jongeren’ op het grasveld bij de 
heer Pelleboer. Er werd getrommeld, geschil
derd, geknutseld, gespeeld, genagellakt en nog 
meer.
Net als in 2013 was ’s avonds de afsluiting in de 
vorm van Pop Bie Daip, waarbij ook de trekking 
van de traditionele Feestweekloterij plaatsvond. 
De tweede editie van het inmiddels legen
darische popfestijn aan het water bestond uit 
een gevarieerde line-up van bands.
Al met al was het weekend weer erg gezellig; 
met alle dank aan de Feestcommissie en vrij
willigers!
Wel heeft het verschrikkelijke verkeersongeluk 
op zaterdagavond, waarbij een jonge Garmer
wolder betrokken was, een stempel gedrukt op 
de feestvreugde.

Voor meer impressies zie de facebookpagina 
van de Feestweek Garmerwolde. 
Volgend jaar bestaat de Feestweek 35 jaar. Of 
34 of 36 jaar, dat wordt niet helemaal duidelijk uit 
de statuten, maar in 2006 werd in ieder geval het 
25jarig jubileum gevierd, dus dat houden we 
maar aan. Het 35jarig jubileum belooft natuur
lijk een extra groot feest te worden en de feest
weekcommissie kan daarbij zeker wat extra hulp 
van organisatietalenten en alle overige onder
steuning gebruiken. Mocht je daar wel oren naar 
hebben, laat ’t de Feestweekcommissie weten!

Poppenkast op de kindermiddag (foto Sieb-Klaas Iwema)

Pop Bie Daip (foto Sieb-Klaas Iwema)

Open Monumentendag Garmerwolde
Carel is een echte fijnschilder; hij schildert naar 
oude foto’s, maar ook wel op locatie. Uiterst 
 precies: geen steen te veel of te weinig, en in de 
oorspronkelijke kleuren. Soms lukt het meteen, 
een andere keer zit ie er een hele tijd mee te 
klooien en kan ie maar niet de juiste vorm  vinden.
Jong en oud bewonderen zijn werk. Joris 
Havenga herkent meteen de boot van zijn opa.
Een oude poepdoos roept bij de bezoekers her
inneringen op aan vroeger. Iemand ‘ruikt’ de 
geur…: ‘Mijn opa gooide de emmer leeg in de 
tuin, je kreeg er dikke preien van en mooie 
rabarber.’ En: ‘Je had toen nog geen toiletpapier, 
we gebruikten oude kranten. Die scheurden we 
in stukken en hingen ze op aan een haakje.’ ‘Wij 
legden ze op een stapeltje.’
Het horen van dit soort opmerkingen plaatst 
Carel voor een dilemma: Moet ie het schilderen 
zoals het in ons geheugen staat gegrift of zoals 
het er op dit moment werkelijk uitziet? De afge
beelde poepdoos is nog steeds in gebruik, maar 
men behelpt zich natuurlijk niet meer met oude 
kranten. 

Hetzelfde speelt bij die oude dorpsgezichten. 
Carel probeert het zo exact mogelijk weer te 
geven, over elk lijntje is nagedacht. Maar als je 
nu niet weet welke kleur die dakpannen vroeger 
hadden?

Wokkel is meer van het grovere werk; bij hem 
spelen heel andere waarden. Hij vindt het hele
maal niet erg dat de bezoeker er iets anders in 
ziet dan hij heeft bedoeld. Het is juist leuk dat de 
mensen worden verrast, het gaat erom wat het 
schilderij met je doet! Hij legt de nadruk op dat
gene wat hij belangrijk vindt: de vorm, de lichtval.
Door het gebruik van meerdere lagen ontstaat 
dieptewerking. Als je de schilderijen van dichtbij 
bekijkt, ontdek je de verschillende technieken.
Zijn grote schilderijen komen prima tot hun recht 
in de monumentale kerk.

Ook de voormalige melkfabriek was deze dagen 
geopend. Zo’n 75 mensen namen een kijkje en 
deden zich te goed aan de heerlijke puddingen. 
Als extraatje liet Tiny zien wat je zoal van melk 
kunt maken.

Hillie Ramaker-Tepper
Carel Hazeveld geeft uitleg aan de jeugd 
(foto Sieb-Klaas Iwema)
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Feestweek Garmerwolde - vervolg
Het Feestweekend 2015 begon op vrijdag
middag 11 september met een mooie boottocht 
voor senioren vanaf Eetcafé de Boerderij in 
Oosterwijtwerd. De groep van 33 mensen zocht 
na aankomst een plekje op het terras en liet zich 
de thee of koffie met gebak goed smaken. 
Daarna stapte men in de boot. Met vrolijke 
accordeonnoten en zang van de groep en onder 
het genot van een hapje en een drankje ging het 
via het Oosterwijtwerdermaar en het Damster
diep richting Appingedam. Een rondje door het 
mooie oude centrum zorgde voor prachtige 
stadsgezichten met sierlijke bruggetjes en de 
wereldberoemde hangende keukens. Appinge
dam wordt niet voor niets het Venetië van het 
Noorden genoemd! Voor je het wist, was het zo 
maar drie uurtjes later en legde de boot weer 
aan. De liefhebbers konden nog even nazitten 
op het terras.

Een paar uur later was er voor de jeugd een vis
wedstrijd. Onder prachtige omstandigheden 
deden zo’n 20 kinderen plus opa’s mee. De wed
strijd werd uiteindelijk gewonnen door Julian.
Zaterdag was er een jongerenmiddag. Onder 
goede weersomstandigheden werden nagels 
opgepimpt, om daarna naar een leuke poppen
kastvoorstelling te gaan of lekker uit te rusten 
middels yoga. Maar een balletje gooien (altijd 
prijs) kon ook. En de estafette werd opgeluisterd 
door djembéklanken. Tot slot kon je als beloning 

Boottocht naar Appingedam (foto Sieb-Klaas 
Iwema) Hengelen in t Daip (foto Sieb-Klaas Iwema)

nog een ketting of armband maken. De middag 
ging zo snel voorbij, dat er geen tijd meer was 
voor het touwtrekken.
In de avond kon men nog naar de muziek van 
o.a. De Daip en The Anouk Cover Band luiste
ren. Helaas gooide de regen hier een klein 
beetje roet in het eten. 
Met dank aan alle vrijwilligers en Peter Huizinga 
en personeel voor het geslaagde programma.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

My Friend Television, Robin IJzerman en 
Spandex treden zaterdag 17 oktober op 
 tijdens de derde Dorpshuis Sessie in dorps-
huis De Leeuw in Garmerwolde. Alle drie 
hebben ze een band met Garmerwolde en/
of Thesinge. Ook de eerste internationale 
boeking in het dorpshuis staat vast: Calvin 
Johnson (USA) speelt op zondag 1 novem-
ber.
 
My Friend Television 
Ricky van Duuren, vormgever en striptekenaar 
voor onder andere de Verakrant, was bassist in 
De Boegies en The Moonlizards en vormde 
samen met Barbara Stok De Straaljagers. Maar 
hij is ook nog eens My Friend Television. Soms 
speelt hij solo, maar dit keer treedt hij op met 
een band die naast hemzelf bestaat uit Barbara 
Stok, Merijn Jansen en Anna Hiep. Samen zor
gen ze voor een geluid dat klinkt als het midden 
tussen Daniël Johnston en Sparklehorse. 
Ricky is sinds een paar maanden ook vrijwilliger 
bij het dorpshuis van Garmerwolde en houdt 
zich onder meer bezig met de muziekprogram
mering. Zijn eerste boeking is meteen een knal
ler! Op 1 november komt Calvin Johnson (uit de 
USA) naar Garmerwolde. 

Dorpshuis Sessies #3
Winnaar talentenjacht
Robin IJzerman zullen veel mensen kennen van 
RTV Noord, waar ze dit jaar winnaar was van de 
talentenjacht Café Martini XL. In Garmerwolde 
kennen we haar ook als coach bij het project 
ComeOn! waarbij ze het ouderenkoor heeft 
begeleid. Robin maakt prachtige popliedjes met 
hier een daar een jazz/soulinvloed. Ze bege
leidt zichzelf op de gitaar en ze weet haar 
publiek altijd te raken.

Vrouwenband Spandex 
Spandex is een vrouwenband die sinds een jaar 
samen muziek maakt. Begonnen bij De Rijden de 
Popschool zijn ze daarna hun eigen weg 
gegaan. De band repeteert in Thesinge en 
speelt covers van oude en nieuwe muziek van 
onder anderen Herman Brood en Chef Special. 
Spandex bestaat uit: Jet de Wilde (gitaar en 
zang), Annemarieke van de Haar (gitaar en 
zang), Wilma Berrevoets (toetsen, accordeon 
en zang), Deirdre Klijn (bas en zang) en Marjo 
Fleuren (drums).

De zaal gaat open om 20.00 uur en de entree is 
€ 2,00. Voor vrienden van het dorpshuis is de 
toegang gratis. Tussen en na afloop van de 

optredens draait DJ Rob Stefano muziek en kan 
er gedanst worden.

En… Calvin Johnson
Het is officieel: de eerste Internationale boeking 
in het dorpshuis van Garmerwolde is bevestigd! 
Calvin Johnson uit de Verenigde Staten komt 
zondagmiddag 1 november om 14.00 uur een 
akoestische set spelen in het café. Calvin John
sons oude band The Beat Happening was een 
van Kurt Cobains favoriete bands. Popgeschie
denis komt naar Garmerwolde!

Anne Benneker

Bedankje
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de belang
stelling en de vele kaarten en bloemen die we 
hebben mogen ontvangen na de operatie. Ook 
namens Annelies.
Het heeft ons goed gedaan!

Anje Kits
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Menig dorpsbewoner van Thesinge heeft 
zich de afgelopen weken vast afgevraagd 
wie die onbekende man met baard en zijn 
vrouwelijk gevolg in sporttenue op de vrij-
dagavond toch zijn. En wat ze wel niet alle-
maal doen?

Zo zie je ze rennen, springen en rare bewegin
gen op de grond maken. Wel beste mensen, dat 
heet bootcamp. En we kunnen jullie wel vertel
len: dat is bikkelen, zweten en grenzen verleg
gen! Patrick Bakker (die man met baard) van 
trainingscentrum PBMTC uit Groningen strooit 
met de jumping jacks, push-ups, tricep dips, bur-
pees, planken en walking lunges tot wij al kreu
nend en steunend door onze armen of benen 
zakken omdat de spiergroepen in ons lijf niet 
weten wat hun overkomt.
Maar naast al dit bikkelen en doorzetten hebben 
we vooral ook heel veel lol, dus zelfs de spieren 
in het gezicht worden getraind… En dankzij de 
conditie die we hiermee opgebouwd hebben, 

Negende editie Thaisner Run Sportiviteit veur en deur elkenain

Wat een prachtige dag weer op 19 septem-
ber voor de Dorpsrun in Thesinge: heldere 
zonnige lucht met wolken, een stevige bries 
op de Bovenrijgerweg waar de lopers tegen 
de wind in liepen en des ondanks het zweet 
van het hoofd wisten bij aankomst.

Zo’n 360 deelnemers, ondersteund door 56 vrij
willigers, 3 organisatoren en aanmoedigend 
publiek kunnen weer terugkijken op een zeer 

De organisatie kreeg vooraf aan de Run een 
mooie toespraak bij de toekenning van de Roe
lie Dijkemaprijs. Alle fantastische hulp van vrij
willigers was weer onmisbaar, zonder jullie hulp 
geen dorpsrun. Dus via deze weg nogmaals 
heel hartelijk dank! En: tot volgend jaar bij onze 
jubileum Run!

Karline Malfliet, 
Organisatie Thaisner Dorpsrun

Vooraan lopen de winnaars, Jurn Lofvers bij de jongens en Maud Visscher 
bij de meisjes (foto Marc ten Cate)

Te langen leste kregen de organisatoren van de Thaisner Dorpsrun dan 
toch de Roelie Dijkemaprijs van dit jaar uitgereikt (foto Joost van den Berg)

Bootcamp

deden wij met een groepje mee met het nieuwe 
onderdeel van de Thesinger Run, de estafette, 
en uiteraard gingen wij naast het plezier ook 
voor de winst.

De bootcampgroep met v.l.n.r. Roos Vaatstra, Leanne Havinga, Patrick Bakker, Anita van der Veen, 
Marjolein Havinga en Karin Bos (foto Joost van den Berg)

Ben je nieuwsgierig of het ook iets voor jou is, 
kom dan een keer een gratis proefles meedoen. 
Het is elke vrijdagavond van 19.3020.30 uur  
verzamelen bij Trefpunt.

Anita van der Veen

geslaagde sportieve dag waarbij vooral de jeugd 
van zich liet horen, en zien: een flinke toename 
van jeugdige deelnemers die ook nog met een 
aantal  eerste prijzen naar huis kon gaan. Zowel 
de 4 km Heren alsmede de 4 mijl voor Vrouwen 
en Heren werden gewonnen door lopers onder 
de 18. OBS Garmerwolde verscheen met een 
hele groep getrainde afgevaardigden en ook de 
kinderen uit Thesinge stonden in groten getale 
aan de start. Super gedaan jongens en meisjes!
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Nieuwe bewoners
Lageweg
Per 1 juni zijn Martin Lups en zijn partner eige
naar geworden van de woning aan de Lageweg 
nr 2, op de kruising met de Stadsweg. Martin 
komt uit de Noorderplantsoenbuurt, zijn partner 
komt uit Beijum, en ze hebben al een dikke 15 
jaar een latrelatie. Nu er geen thuiswonende 
kinderen meer zijn – ze hebben allebei twee 
 kinderen en sinds kort een kleinkind – werd het 
tijd om te gaan samenwonen. En wel in een huis 
net buiten de stad, maar wel gericht op Gronin
gen. De grote paddenstoelen in de voortuin van 
de Lageweg 2 trokken de aandacht, vervolgens 
werd ook de woning steeds interessanter. Na 
verkoop van hun beider woningen, wat zeer 
voorspoedig verliep, is deze woning gekocht. Ze 
hebben hun drie katten meegenomen. 
Helaas is er na twee weken, ze waren nog aan 
het verbouwen en niet in huis aanwezig,  
’s avonds brand uitgebroken in een container 
 achter het huis. Gelukkig is de brand niet over
geslagen naar het huis. En dankzij de alerte 
buren, die de brandweer hebben gewaarschuwd 
en aan het blussen zijn gegaan, is de schade 
binnen de perken gebleven. 

Martin werkt fulltime als hoofd bedrijfsbureau bij 
Azimuth Geodetic (het azimut is een van de 
coördinaten uit het horizoncoördinatenstelsel), 
een groot landmeetkundig ingenieursbureau. 
Zijn partner werkt als reclasseringsmede werker 
/toezichthouder bij de reclassering van het 
Leger des Heils. Daarnaast heeft ze een eigen 
PGBbureau voor voornamelijk mensen met 
een vorm van autisme, die zij begeleidt en 
ondersteunt in het zoveel mogelijk zelfredzaam 

Martin en partner met een van hun katten (foto Andries Hof)

zijn en blijven. Met deze twee banen samen 
heeft ook zij een meer dan volle werkweek. Ze 
weten echter ook dat hun nieuwe huis een huis 
is waaraan nog het nodige opgeknapt en aange
past moet worden. Dat gaat dan ook beetje bij 
beetje gebeuren, in de tijd die nog over blijft.
En er blijft altijd tijd over om samen na gedane 
arbeid met een Irish coffee op het bankje voor 
het huis te zitten en over de weilanden uit te 
kijken.

L. van der Veenstraat

Ook in juni is Robert met zijn 13jarige zoon 
Robin in de L. van der Veenstraat in Garmer
wolde komen wonen. Zijn oudere zoon Yuri van 
20 jaar studeert fysiotherapie in Groningen en 
laat zich in de weekenden nog wel eens zien in 
Garmerwolde. Robin gaat naar de brugklas van 
het Harens Lyceum, voorheen het Zernike. 
Robert werkt vijf dagen in de week bij Atos in 
Groningen als technisch specialist. Hij was al 
een tijdje op zoek naar een andere woning. Hij 
woonde al jaren in Zuidlaren, het was tijd voor 
een nieuwe start. Gezien zíjn werkplek en de 
locatie van de school van Robin zochten ze 
eerst aan de zuidkant van Groningen, totdat een 
in Garmerwolde wonende collega hem vertelde 
dat het hier ook prima toeven is. Zowel Robert 

Robert en Robin (foto Andries Hof)

als Robin hebben hun horizon verlegd, hebben 
hier rond gekeken, hadden een goed gevoel bij 
zowel het huis als de straat. Ze hebben eind juni 
de woning gekocht en zijn er samen met de kat 
en een paar vissen ingetrokken. De eerste 
kennis making met de straat en het dorp beves
tigden hen in hun goede keus voor deze plek.
Robert is van oorsprong historicus. Hij heeft 
geschiedenis gestudeerd, is vervolgens post
bode geweest, kon daarna bij KPN als ITer aan 
de slag, en zit inmiddels al weer een dikke twaalf 
jaar bij Atos. Geschiedenis boeit hem nog 
steeds, de kerk van Garmerwolde heeft hij al 
bezocht, en daarnaast houdt hij van hardlopen 
en fotografie. Robin heeft zich aangemeld bij 
GEO en kan daar als linksachter de verdediging 
op zich nemen. Yuri is in Groningen naast zijn 
studie flink aan het kickboksen.

Simone Tjakkes
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Klezmer & Co. brengt eigen arrangemen-
ten van klezmermuziek, van oorspronke-
lijke Joodse melodieën tot muziek uit Oost- 
Europa, afgewisseld met Jiddische zang. 
De muziek is nu eens uitbundig, dan weer 
verstild en ingetogen. 

Mazzeltov
Klezmer & Co. bestaat uit Inge Pijnacker Hordijk 
(viool) Carla da Silva (Jiddische zang), Albert 
Bleeker (tuba) en Wim Lever (accordeon). Zij 
brengen een programma met traditionele liedjes 

Klezmer & Co in kerk Garmerwolde
in het Jiddisch, ingetogen of meer theatraal.
Het Jiddische lied weerspiegelt de vele aspec
ten van het dagelijks leven en kent vaak 
 poë tische teksten. Het geeft uitdrukking aan 
voor iedereen herkenbare gevoelens, van ver
liefdheid en verlangen, van levenslust, maar ook 
van verlies en rouw. Het Jiddisch is verwant aan 
het Duits, maar kent ook veel Hebreeuwse en 
 Slavische woorden. In onze taal zijn nog vele 
Jiddische woorden te vinden, zoals tof, gein, 
ponem en natuurlijk mazzel en mazzeltov!
Zondagmiddag 1 november om 15.00 uur treedt 
Klezmer & Co. op in de kerk van Garmerwolde. 
Entree € 10,00 inclusief een kop koffie of thee. 
Reserveren: kerkvangarmerwolde@gmail.com 
of 050 542 0729.

Anne Benneker

Toneelcursus voor 
Grote Mensen
Op 28 oktober 2015, van 20.15 tot 21.45 uur is 
er in het Trefpunt in Thesinge een gratis kennis
makingsavond met de Toneelcursus voor Grote 
Mensen door Richt Bouma en Kees Zoethout.
Na de kennismakingsavond kun je besluiten of 
je een toneelcursus wilt volgen. Deze cursus 
bestaat uit zeven lessen van anderhalf uur op de 
woensdagavonden van 4 november tot en met 
16 december, van 20.1521.45 uur, voor slechts 
€ 70,00.
Tijdens de cursus gaan we vooral in op improvi
satietechnieken waarmee je leert hoe je het spel 
uit jezelf en elkaar kunt halen. Bij voldoende 
animo starten we in januari dan opnieuw met 
een cursus van zeven lessen. Aanmelden via 
kees@katsina.nl o.v.v. Toneel Richt en Kees.

Kees Zoethout

De jaren zeventig. De jaren van Abba, The Beat
les, Herman Brood, Toppop. De beginjaren van 
Jan Rot en dertig jaren later staat hij er nog 
steeds.
Het programma dat Jan Rot op vrijdag 9 oktober 
in de Kloosterkerk van Thesinge gaat brengen, 
heet ‘Jong en Veelbelovend’ en heeft als bijtitel 
gekregen ‘Mijn jaren 70’. Dat betekent dat Jan 
Rot terug gaat naar zijn jeugd, naar de jaren dat 
hij voor het eerst op het podium stond.
Ter verhoging van de feestvreugde heeft Rot 
een stel krakers uit die tijd vertaald zoals alleen 
hij dat kan, van Golden Years en Sex & Drugs & 
Rock & Roll tot de zwoele disco van Rock your 
baby, de malle zomerhit Borriquito en ‘haatplaat’ 
Living next door to Alice. En zo blijft in Jong & 
Veelbelovend ook veel Oud & Vertrouwd: mooie 
liedjes, sterke verhalen en droge humor van een 
rasartiest die zich op het podium nog altijd voelt 
als bij zijn eerste optreden.
Aanvang is 20.00 uur. Kaarten à € 17,50 kunt u 
reserveren door te bellen naar 06 14 948 438 of 
een mail te sturen naar 
stichtingfelicitas@gmail.com.
Kijk voor meer informatie op www.thesinge.com/
cultuur/felicitas.

Stichting Felicitas

Jan Rot in 
de Kloosterkerk

Klezmer & Co.: Inge Pijnacker Hordijk, 
Carla da Silva, Albert Bleeker en Wim Lever 
(foto Hans Boers)

Het Complot speelt ‘Familie’ van Maria Goos
‘Familie’ is een tragikomedie over veertigers 
die zijn opgevoed met de frustraties van 
de jaren zestig. En dicht bij je in de buurt 
te zien, namelijk in dorpshuis De Leeuw, 
 Garmerwolde. 

Oud zeer komt naar boven
Vader Jan nodigt zijn kinderen uit voor een lang 
weekend skiën in Zwitserland. Moeder Els heeft 
niet lang meer te leven en hij wil graag nog een 
laatste keer samen zijn met het hele gezin om 
goede herinneringen op te halen. Die herinne
ringen blijken echter niet voor iedereen even 
prettig. Binnen de vier muren van het Zwitserse 
chalet kunnen de gezinsleden elkaar niet meer 
ontlopen. Naarmate de alcohol vloeit, komt 
meer en meer oud zeer naar boven. En dat ter
wijl Els een verrassing had.

Meermalen bekroond 
Het Complot Theater brengt met amateurspe
lers kwalitatief hoogwaardige theaterproducties 
die toegankelijk zijn voor een breed publiek. 
Maria Goos (1956) schrijft, of beter: vertelt, ver
halen. Zij heeft een groot aantal films, televisie
drama’s en toneelstukken op haar naam staan. 
Haar werk werd meermalen bekroond. Zo won 
ze voor Familie zowel een Gouden kalf voor 
beste televisiedrama als de Prijs van de Neder
landse Filmkritiek voor de filmversie.
Vrijdag 9 oktober om 20.15 uur in dorpshuis De 
Leeuw. Entree: € 10,00 
Reserveren: info@dorpshuisdeleeuw.nl. 
Meer informatie: www.hetcomplottheater.nl.

Anne Benneker

De akker van Piet van Zanten tijdelijk startpunt voor ballonvaart (foto Andries Hof)
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Lotus uitvaartverzorging en -begeleiding
Nellian Dijkema en medewerksters

Bovenrijgerweg 19  9797 TD Thesinge
06 53767142      www.lotusuitvaart.nl

informatie en vormgeving rondom de dood: Schoolholm 3, Groningen
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Nieuwsbrief Dorpsbelangen Thesinge
Berichtje van het bestuur
We hopen dat alle Thesingers een leuke vakan
tie hebben gehad, mooie herinneringen hebben 
gemaakt en er weer helemaal uitgerust tegen
aan kunnen. Ook het bestuur heeft haar zomer
reces achter de rug en is weer helemaal fit om 
activiteiten te organiseren en de belangen van 
ons mooie dorp te behartigen. Kortom alle 
 ingrediënten voor een mooi najaar!

Nieuwe leden
Tijdens de laatste ALV kregen we de opmerking 
dat het aantal leden al jaren dalende was, en of we 
hier nog iets aan gingen doen. We hebben daarop 
natuurlijk actie ondernomen. Na inventarisatie ble
ken er toch best wel een aantal nietleden te zijn. 
De afgelopen periode hebben we deze bezocht. 
En hoewel het antwoord niet altijd positief was 
heeft dit toch geresulteerd in twaalf nieuwe leden. 
Daar zijn we als bestuur erg blij mee!

Roelie Dijkema prijs
Zoals al eerder gecommuniceerd is de Roelie 
Dijkema prijs dit jaar ‘uitgereikt’ aan de organi
satie van de Thaisner DörpsRun (Menco van 
den Berg, Stoffer Havinga en Karline Malfliet). 
Uitgereikt staat expres tussen aanhalingstekens 
omdat de daadwerkelijke uitreiking nogal wat 
voeten in aarde had. De agenda’s waren moei
lijk te koppelen waardoor de uitreiking steeds op 
zich liet wachten. Maar uiteindelijk is het goed 
gekomen en is de prijs (hoe toepasselijk) uit
gereikt vóór de start van de DörpsRun van  
19 september.

Betonpalen Schutterlaan
Hoewel de betonpalen aan de Schutterlaan nog 
steeds mooi verpakt zijn hebben wij als dorps
belangen niet stil gezeten om te kijken naar 
alternatieven. 

We hebben inmiddels een tweetal subsidies ont
vangen die ons financiële ruimte geven om te 
kijken naar een definitieve oplossing. 
We zijn op zoek naar dorpelingen die mee willen 
denken/helpen bij het realiseren van een defini
tieve oplossing voor deze trillingremmers. 
U kunt hiervoor mailen naar het adres van 
dorpsbelangen: dorpsbelangen@thesinge.com.

U kunt nog steeds meehelpen als vrijwilliger
De komende maanden staan er weer een aantal 
activiteiten op de kalender zoals Sinterklaas
intocht, intocht Taisner kerstboom en uiteraard 
Oud & Nieuw. Hoewel het allemaal nog even 
duurt, hebben we als bestuur besloten al wel 
vast de eerste communicatie de deur uit te doen. 
Zodoende hebben we iets meer voorbereidings
tijd en de mogelijkheid zaken iets groter aan te 
pakken. De enquête van eind 2014 heeft onze 
vrijwilligerspoule iets uitgebreid echter kunnen 
wij nog steeds mensen gebruiken. Zin in? Mail 
dan dorpsbelangen@thesinge.com.

Millenniumweek
De Millenniumgroep van de gemeente Ten Boer 
organiseert van 9 tot 16 oktober de Millennium
week. De meeste activiteiten zijn in Ten Boer: 
openingsconcert, duurzaamheidsmarkt voedse
linzameling voor de Voedselbank en de keuze 
van de meest duurzame ondernemer in de 
gemeente.
Dit jaar loopt de termijn af waarin de acht millen
niumdoelen van de VN bereikt moeten zijn. 

Het blijkt dat het stellen van deze doelen positief 
gewerkt heeft. Niet alles is bereikt, maar veel wel. 
Op wereldschaal is flink vooruitgang geboekt.
De gemeente Ten Boer is in deze tijd ‘Fair trade 
gemeente’ en ‘Millenniumgemeente’ geworden. 
Inwoners hebben zich ingespannen om duur
zame ontwikkeling vooruit te helpen.
Succes vraagt om nieuwe successen. Daarom 
zijn nieuwe doelen geformuleerd door de VN. Ze 
heten ‘Duurzame ontwikkelingsdoelen’. Het zijn 
er zeventien!.

We kijken wat er in de eerste periode van 15 jaar 
in dit millennium bereikt is en vooral: wat is er in 
onze gemeente bereikt?
Op 15 oktober kunt u in dorpshuis De Leeuw in 
Garmerwolde deelnemen aan een politiek café.
Het thema waar we over praten is ‘Wat kan en 
wil de gemeente Ten Boer doen om de nieuwe 
millenniumdoelen uit te dragen?’

Theo de Wit

OBS Garmerwolde is een van de vijf scholen in 
de provincie Groningen die in september zijn 
gestart met het project ‘Sportieve Gezonde 
School’. Met dit project werken scholen aan een 
gezonde en actieve leefstijl van hun leerlingen. 
Het is een kort en krachtig project waarbij kinde
ren van de OBS zestien weken lang (extra) 
bewegingsonderwijs ontvangen van een vak
leerkracht. Daarnaast krijgen ze ook een actief 

Schaatsen op Kardinge 
met Presto
Beter leren schaatsen of gewoon lekker bewe
gen op het ijs, dat kan op vrijdagmiddag vanaf 9 
oktober van 17.00 tot 18.15 uur op Kardinge.
De IJsvereniging Presto uit Garmerwolde ver
zorgt dan het hele winterseizoen op vrijdag 
schaatstrainingen voor jong en oud. De trainin
gen worden gegeven door deskundige trainers. 
De training is voor iedereen toegankelijk na 
opgave. Ook is het in overleg mogelijk een clinic 
van 3 trainingen te volgen, op een andere avond.
Voor informatie en opgave: J. Hartog, tel: 050 
541 9734, email: jacobhartog@gmail.com, of 
bij het bestuur, tel: 050 541 6587.

Jacob Hartog

Een (on)geloofsgesprek rond de houtkachel

Bidden voor het eten, voorlezen uit de Bijbel en 
naar de kerk gaan? Het lijkt soms wel of we de 
tijd niet meer nemen en het ook niet meer 
belangrijk vinden.
Herkent u dit? Wat is goed en wat doen we 
goed, en kunnen we eigenlijk wel weten of we 
het goed doen? Heel veel vragen en weinig ant
woorden. Misschien hebt u het geloof allang 
verloren, maar denkt u wel dat er iets is na de 
dood. Steeds vaker zeggen mensen God niet 
als een god te zien, maar vinden ze het godde

OBS Garmerwolde als Sportieve Gezonde School
programma voor bijvoorbeeld de tussen en/of 
naschoolse uren aangeboden.
Uit wetenschappelijk onderzoek is namelijk 
bekend dat sport en bewegen niet alleen belang
rijk is voor de lichamelijke ontwikkeling, maar 
blijkt ook dat lichamelijk actieve leerlingen aler
ter zijn, betere leerresultaten halen, sociaal 
vaardiger zijn, eerder gezonde keuzes maken 
en ook op latere leeftijd vaker actief zijn. Met 

bewegen en sport leggen de scholen een basis 
voor een gezonde jeugd en een gezond leven 
als volwassene. Uiteraard spelen ook ouders, 
leerkrachten en sportverenigingen hierbij een 
belangrijke rol.
Op dinsdag 25 augustus jl. is het project officieel 
van start gegaan met de overdracht van een 
materialenpakket aan de schoolleiding.

Het komt er niet meer van
lijke juist in de mensen om zich heen. Wij nodi
gen u uit met ons van gedachten te wisselen 
over dit ‘ietsisme’.
Wij zijn belijdend lid van de kerk, maar hebben 
niet de behoefte u te bekeren, want dat kunnen 
we toch niet.
Datum: donderdag 15 oktober 2015. Wie: maxi
maal acht deelnemers. Opgave: Ineke van Zan
ten, tel. 0596 551 662. Aanzet tot het gesprek: 
Kees Brak en Ineke van Zanten. Locatie: boer
derij Niehof, Lopsterweg 2 Stedum. Kleding: 
warm.

Kees Brak
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Agenda

Foto van de maand

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge

Colofon
Eindredactie 
Garmerwolde:
Hillie RamakerTepper  050 541 5335
Marja Wijnandde Poel  06 41 160 523
Thesinge:
Jan Ceulen  050 311 6551
Fotograaf Garmerwolde
Andries Hof  06 44 066 124
Fotografen Thesinge
Mareen Becking  06 85 289 751
Joost van den Berg  06 49 642 559
Penningmeester
Tjakko Tjakkes  050 549 9344
W.F. Hildebrandstraat 61
9798 PH Garmerwolde
Bank: IBAN NL74 RABO 0320 7057 49
t.n.v. Garmer en Thesinger Express
Abonnementen
Abonnementsgeld: € 16,50 p.j.
Bij autom. incasso: € 13,50 p.j.
Postabonnees: basistarief + porto
Prijs losse krant: € 1,50
Bezorgklachten
bezorgen@gentexpress.nl
of bel met de redactie
G&T Express op het internet
www.gentexpress.nl
Opmaak Aly Pepping Thesinge
Druk NetzoDruk Groningen

Volgende krant komt uit op  
30 oktober
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 18 oktober vóór 18.00 uur 
via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Zondag 4 oktober
doop Roan Bol 
11.00 uur in Thesinge 
ds. Langenburg uit Middelstum
Zondag 11 oktober
gezamenlijke dienst
9.30 uur in Thesinge 
drs. Postema uit Krewerd
Zondag 18 oktober
9.30 uur in Garmerwolde

mw. Meihuizen uit Kantens
Zondag 25 oktober
gezamenlijke dienst
9.30 uur in Ten Post
dhr. Dijkstra uit Gasselternijveen
schemond
Zondag 1 november
10.00 uur in Thesinge 
ds. Lootsma uit Winsum

Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.00  11.30 
uur: Inloopochtend Noaberstee.
Elke zaterdag
  Thesinge; 17.00  22.00 uur: 

Café De Oude School open.
  Thesinge; vanaf 16.00 uur: Café 

Molenzicht open.
Vrijdag 9 oktober
  Garmerwolde, dorpshuis De 

Leeuw; 20.00 uur: Toneelvoor
stelling ‘Familie’ van Maria Goos, 
gespeeld door theatergroep ‘Het 
Complot’. Zie artikel.

  Thesinge, Kloosterkerk; 20.00 
uur: Optreden Jan Rot – zie 
artikel in deze krant.

Zaterdag 10 oktober
  Garmerwolde, diverse plaatsen; 

vanaf 9.00 uur: Klusdag. 
Aanmelden via info@dorps
belangengarmerwolde.nl.

Alles wat je liefhebt wil je beschermen. Die lelijke paaltjes 
zorgen voor voldoende bescherming voor deze prachtige 
bloemen. Maar die bloemen moeten dan niet het weidse 
uitzicht hinderen... (foto Andries Hof)

Dinsdag 13 oktober
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 
uur: Klaverjassen bij ‘De Soos’.
Donderdag 15 oktober
Garmerwolde, dorpshuis De Leeuw;
20.00 uur: Politiek café in het 
kader van de Millenniumweek. Zie 
artikel in deze krant.
Vrijdag 16 oktober
Ten Boer; van 13.00  16.00 uur: 
Aanleveren snoeihout bij de 
werkplaatsen, Boltweg 1.
Zaterdag 17 oktober 
Garmerwolde, dorpshuis De Leeuw,
 20.00 uur: Dorpshuis Sessies #3. 
Entree € 2,00 (gratis voor vrienden 
van het dorpshuis). Zie artikel.
Zondag 25 oktober
Thesinge, Ruischerbrug en 
Zuidwolde; vanaf 13.00 uur: 
Meziek mit bus – zie artikel.
Woensdag 28 oktober
Thesinge, Trefpunt; 20.15  21.45 
uur: Gratis kennismakingsavond 
Toneelcursus voor Grote Mensen 

door Richt Bouma en Kees 
Zoethout. Zie artikel.
Donderdag 29 oktober
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 
uur: Koffiemorgen. Iedereen is van 
harte welkom.
Vrijdag 30 oktober
Ten Boer; van 13.00  16.00 uur: 
Aanleveren snoeihout bij de 
werkplaatsen, Boltweg 1.
Zaterdag 31 oktober
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen 
oud papier.
Zondag 1 november
  Garmerwolde, dorpshuis De 

Leeuw; 14.00 uur: Calvin 
Johnson (USA). Entree: € 5,00.

  Garmerwolde, kerk; 15.00 uur: 
Klezmer & Co. Entree: €10,00. 
Zie artikel in deze krant.

Vrijdag 6 november
  Garmerwolde, dorpshuis De 

Leeuw; 17.00 uur: Dorpsborrel.
  Garmerwolde; van 18.00  20.00 

uur: Ophalen oud papier.

‘De Soos’
De klaverjasavond in september 
heeft de volgende uitslag opgele
verd:
Jan van der Molen 4976
Bert Buringa 4916
Gerard Klunder 4908
Geert Pops 4831
De volgende keer is op dinsdag 13 
oktober, aanvang 20.00 uur, in 
dorpshuis De Leeuw te Garmer
wolde. Er kunnen nog meer bij.

Wist-u-dat…
•  het dorp Garmerwolde vanaf 2 

oktober 2015 een handwerk
winkel rijker is?

•  deze ‘Magisch Rondje’ heet en 
dan haar deuren opent?

•  u daar geïnspireerd kunt raken 
op het gebied van haken, breien, 
vilten en naaien?

•  deze winkel workshops voor 

be gin ners tot gevorderden aan
biedt, van sokken breien tot aan 
pop pen maken?

•  u er ook voor de gezelligheid kunt 
aanschuiven?

•  er meer info te vinden is op www.
magischrondje.nl, bijvoorbeeld 
het adres (Oude Rijksweg 9) en 
de openingstijden (vrijdags van 
18.00  21.00 uur en zaterdags 
van 13.00  17.00 uur)?


