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Toekomst door echte vriendschap
Wilma Wierenga woont aan de G.N. Schutter
laan 43 in Thesinge. Tijdens de vorige jaar
wisseling wisten Wilma en haar man Martin 
en dochter Amber nog niet dat het leven van 
Wilma in 2015 aan een zijden draadje zou 
hangen. 

Ernstig ziek
In het begin dacht Wilma nog dat ze rugklachten 
had, maar eind mei werd ze met spoed in het 
ziekenhuis opgenomen. Het bleek dat haar 
 nieren ernstig geïnfecteerd waren. Wilma wist al 
dat ze een ‘cystenier’ had: een erfelijke aan
doening waar ook haar moeder Renate Dijk aan 
lijdt. Haar moeder kreeg jaren geleden een nier 
van haar tweelingzus en sindsdien kan ze alles 
weer doen. In eerste instantie werd bij Wilma 
geprobeerd om beide nieren te behouden. Na 
een periode van behandelingen kon zij in 
 september weer therapeutisch aan het werk. 
Toch ging het in oktober opnieuw goed mis en 
werd Wilma weer ernstig ziek in het ziekenhuis 
opgenomen. Eind oktober werd haar linker nier 
verwijderd. Vanaf die tijd is ze drie keer per week 
in dialyse. 
Vriendin Corrie die aan de G.N. Schutterlaan 14 
woont, wilde als het medisch mogelijk was, wel 
een nier afstaan aan Wilma. Eerst werd er bloed 
geprikt want ze moest wel dezelfde bloedgroep 

Echte vriendschap: Corrie doneert een van haar nieren aan Wilma (foto Mareen Becking)

hebben. Dat was gelukkig zo. Daarna volgden 
twee lange dagen van onderzoek in het zieken
huis. Na een lange periode van wachten werd 
uiteindelijk op woensdag 18 november groen
licht gegeven: Corrie mocht haar nier voor trans
plantatie afstaan. Een enorme opluchting. Ze 
vierden het met gebak, een borrel en lekker 
eten. 

Geluk bij ongeluk
Eerst zou een andere vriendin een nier afstaan, 
maar die bleek de verkeerde bloedgroep te heb
ben. Toen Corrie dat hoorde, besloot zij al in 
augustus in overleg met het thuisfront, om een 
nier af te staan. Toch een ingrijpende beslissing. 
‘Wilma voelt als een zus voor mij’, vertelt Corrie. 
‘Als Wilma steeds aan de dialyse ligt dan vergt 

Hoe was het… hoe wordt het…
Als redactie van de Garmer & Thesinger Express kijken we terug 
op een bijzonder feestelijk jubileumjaar. Het is al jarenlang een 
 traditie dat we in het laatste nummer van het jaar, aan de hand van 
een  thema, bewoners van onze dorpen interviewen.

U herinnert zich misschien nog dat we dit jaar in een aantal jubileum
nummers een terugblik gaven van de afgelopen veertig jaar. In het 
december nummer van 1983 kwamen we een artikel tegen met het 
thema: ‘Hoe was het… hoe wordt het…’ In dat nummer vertelden een 
aantal dorpsgenoten wat ze van het jaar 1983 vonden en wat ze van 
1984 verwachtten. 
Het leek ons een mooi moment om dit veertigjarig jubileum af te sluiten 
met dat leuke idee van toen. Dus op de grens van 2015  2016 trokken 
wij eropuit en stelden we dezelfde vraag aan dorpsgenoten, met als 
resultaat een aantal zeer verschillende visies op de toekomst.

Net als vorig jaar is er ook dit jaar een kerstpuzzel. Onze eigen Dr. B. 
Denker heeft weer leuke en ook leerzame opgaven over onze dorpen 
bedacht die passen binnen het thema ‘Hoe was het...’ 

De kersteditie van de G&T is dit jaar anders verpakt. U verwachtte 
 natuurlijk de traditionele kaars met daar omheen de krant gerold… maar 
u kreeg een envelop met inhoud. De kalender wordt u, ter ere van ons 
jubileum, aangeboden door een abonnee! We waren geroerd en  hebben 
hem (namens u) hartelijk bedankt.

En we willen ú bedanken voor de hartverwarmende reacties die we naar 
aanleiding van het veertigjarig bestaan hebben ontvangen. Wij gaan 
door, ook in 2016. Wij wensen iedereen veel lees en puzzelplezier en 
fijne feestdagen en een gelukkig 2016!
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dat veel van haar. Ik wilde graag dat zij haar 
gewone leven weer op kan pakken. Dat ze weer 
aan het werk kan gaan en dat we bijvoorbeeld 
weer met elkaar op stap kunnen gaan.’
Voor Wilma betekent het heel veel dat Corrie 
haar nier wil afstaan. ‘Het is heel emotioneel en 
heel lief van Corrie dat zij dit voor mij wil doen’, 
vertelt Wilma. Zoiets is onbetaalbaar. Ik kan ge
woon niet beschrijven hoe dat is.’ Natuurlijk zijn 
ook Martin en Amber er heel blij mee. 
Wilma wordt nog verder onderzocht en het 
bloed van beide moet nog gekruist worden. Als 

alles doorgaat wordt de niertransplantatie in fe
bruari of maart uitgevoerd. Daarna is het natuur
lijk nog de vraag hoe de nieuwe nier aanslaat. 
‘Maar met een nier van een levende donor heb 
je meer kans dan van iemand die overleden is’, 
vertelt Wilma. Het is een grote wens van haar 
dat ze volgend jaar weer gewoon kan leven en 
mee kan doen in de maatschappij.

Word donor!
Corrie heeft een rooster gemaakt met mensen 
die Wilma naar het dialysecentrum brengen en 

halen. Een groep van meer dan vijftien Thesin
gers heeft aangeboden om Wilma te vervoeren. 
Zoveel saamhorigheid ervaren zij als hartver
warmend.
Beide willen graag nog een boodschap meege
ven. Het kan iedereen zomaar overkomen dat je 
ziek wordt en een transplantatie moet hebben. 
Het is belangrijk dat mensen zich ervan bewust 
worden dat je iemands leven kan redden met 
een donorcodicil. Dus zeggen Wilma en Corrie: 
‘Word donor!’ 

Irene Plaatsman

‘De tijd vult zich wel weer’
Voor Welly BoerDijkstra uit Thesinge is er 
na 53 jaar vermoedelijk een einde gekomen 
aan haar activiteiten voor de toneelvereni
ging VIOD. Zij hoeft als souffleur niet meer 
het ‘hok’ in. De club is slapende; er zijn te 
weinig spelers om nog een stuk op de plan
ken te brengen. ‘Voort Is Ons Doel’ beteke
nen de letters en dat zou een deel van de 
spelers heel graag willen! 

Afscheid
In het laatste stuk moest Roelie Dijkema al een 
dubbelrol spelen en het werd duidelijk dat er vier 
trouwe spelers wilden stoppen. Greetje en Harry 
Blokzijl, die respectievelijk al 35 en 30 jaar 
speelden, wordt de rit vanuit Appingedam in de 
winterperiode te bezwaarlijk. Hans van den 
Brand had ook al aangegeven te willen stoppen. 
Hij volgde Arend Kampen op als regisseur nadat 
hij jarenlang speler was en vindt het nu na 20 
jaar welletjes. Evenals Jolanda Guikema die vier 
jaar meespeelde. Helaas is Joop Blaauw dit jaar 
overleden. Hij is zeker ook 32 jaar actief ge
weest voor VIOD. Welly weet aan de hand van 
een schrift, waarin zij bijhield welke stukken er 
gespeeld zijn en de bijbehorende spelers, al 
deze gegevens te vertellen. ‘Wij blijven vast en 
zeker een gezelligheidsclubje om andere toneel
voorstellingen te bezoeken zoals toneelvere
niging W.W.K. en de club in Appingedam waar 
Greetje ook speelt’, denkt Welly. Andries en Trijn 
van der MeulenDijkstra denken hun vrije tijd 
anders te gaan invullen wanneer Andries vol
gend jaar gaat stoppen met werken. Trijn speel

de 45 jaar en Andries 20 jaar bij VIOD. Er blijven 
dan te weinig spelers over. Heel jammer is het 
voor Roelie Dijkema die met 57 jaar het langst 
actief is! Ook Welly, Jakob van der Woude, Ina 
Tel en Mirjam Vogel, de laatstgenoemde drie zijn 
ook al jaren lid, wilden graag doorgaan. Maar als 
er geen nieuwe mensen bijkomen houdt het op.

Iets nieuws op het pad?
Welly denkt dat zij straks in februari wel de krie
bels krijgt. Het winterseizoen is een stuk rustiger 
zo. Ze heeft geen penningmeestertaken meer 
en hoeft niet meer de contributie bij de dona
teurs te innen. Het kopen van prijsjes voor de 
tombola is niet meer nodig. Wat het meest te 
merken zal zijn is dat het drukke schema van 
elke dinsdagavond repetitie en drie uitvoeringen 
twee keer per week komt te vervallen. Hiermee 
vervalt ook de gezelligheid bij Dora Westra van 
café Molenzicht. ‘De nazit aan de bar was altijd 
leuk en voor Dora is het ook zeker een gemis. 
Toen ik vijftig jaar lid was kreeg ik samen met 
Arend Kampen, die dat jaar afscheid nam, een 
feest aangeboden.’ De foto’s worden tevoor
schijn gehaald van een compleet gekostumeerd 
festijn. Dikke pret straalt ervan af en dat zal 
Welly gaan missen. ‘Ik vermaak me altijd wel, 
hoor. Ik houd van lezen en puzzelen en maak in 
de winter graag 3Dkaarten. En daarvoor ben ik 
altijd op zoek naar materialen en nieuwe tech
nieken. De tijd vult zich wel weer en wie weet 
komt er iets nieuws op mijn pad.

Truus Top 
Welly maakt graag 3D-kaarten 
(foto Joost van den Berg)

Links: 
Jo Schuppert en dochter Miranda druk met 

voorbereidend werk (foto Trieneke Schuppert)

Rechts: 
Jo en Trieneke Schuppert voor hun verbouwde 

huis (foto Joost van den Berg)

Zo was het...
en zo is het geworden
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Een druk maar tevreden leven
Willeke Ridder woont aan de Luddestraat 15 
in Thesinge. Ze is 15 jaar oud. 

Veel hobby’s
Willeke zit in de derde klas van het Werkman
college, locatie Kluiverboom. Ze gaat niet met 
tegenzin naar school, ‘maar’, zegt ze erbij, ‘school 
blijft school’. De vriendinnen die ze op school 
heeft maken het gezellig. 
Dit jaar ging ze met Emma en Amber uit  Thesinge 
op moderne dans in Bedum. Dat was best leuk. 
Toch moest ze er mee stoppen, omdat ze last 
kreeg van haar knie. Dansen mocht voorlopig 
niet meer. Eigenlijk vindt ze het niet zo erg want 
ze heeft het druk genoeg. Druk genoeg met 
vriendinnen en vrienden in en buiten Thesinge. 
Daarnaast past ze af en toe op en heeft ook 
 andere hobby’s. Ze is dol op dieren en verzorgt 
met haar ouders en haar broertje Emiel haar 
shetlandpony die achter het huis staat en de 
andere huisdieren. 
Willeke is ook vaak in de Martinimanege te 
 vinden. Ze heeft er zelf paardrijles, maar helpt 

Willeke Ridder (foto Heidi Ridder)

regel matig mee met het paardrijden voor men
sen met een handicap. ‘Ik ben er altijd iets eer
der. Dan zadel ik de paarden op en maak ze 
rijklaar. Ik help de mensen mee op het paard te 
komen. Soms gebruiken we daarvoor een lift. Ik 
loop ook steeds mee en houd het paard vast, 
zodat er niets gebeurt. Je praat natuurlijk ook 
met de mensen. Je doet iets voor mensen waar 
ze blij van worden. Dat vind ik heel leuk.’ Tussen
door helpt Willeke mee met het uitmesten van 
de stallen.

Werken met kinderen
School moet dus eigenlijk een beetje tussen alle 
andere belangrijke dingen door. Toch gaat het 
goed op school. Ze volgt de Theoretische Leer
weg en haalt goede cijfers. Volgend jaar gaat ze 
naar het examenjaar en moet ze een richting 
kiezen. Willeke weet wat ze wil. Ze wil in de 
dienstverlening of in de zorg. Het liefst iets met 
kinderen in de kinderopvang of een peuterspeel
zaal. Werken met kinderen met een handicap 
lijkt haar ook leuk. 

Ze heeft het naar haar zin zoals het nu gaat en 
is dus best tevreden. Maar lekker met vriendin
nen en vrienden chillen is en blijft ook volgend 
jaar heel belangrijk. 

Irene Plaatsman

Een jonge blik
Aan de Lageweg 32 in Thesinge wonen 
 Richard en Dieneke van der Veen met hun 
vijf kinderen. Jorrit is acht jaar en zit in 
groep 5. Filip is zeven jaar en zit in groep 
4. Melvin van vijf jaar zit in groep 2 en Lilian 
van vier in groep 1. Yasmijn van één jaar zit 
nog niet op school.

Goede herinneringen
Lilian: ‘Ik heb bij Tante Gerrie in de stad gesla
pen samen met Melvin. Alleen slapen kon ik nog 
niet, dat was te spannend. Ik had twee knuffels 
mee en toen kon ik goed slapen. Ik ging daar 
kleuren en buiten spelen. We gingen buiten in 
een zwembadje. Toen gingen we met de trein en 
kochten we snoep.’ 

Melvin: ‘Ik vond het leuk toen ik van de kabel
baan ging. Die kabelbaan is in onze tuin en heeft 
papa zelf gemaakt. De eerste keer was het 
spannend, want als je loslaat dan val je naar 
beneden. Dan kan je je been breken. Nu vind ik 
het niet meer spannend.’ 

Filip: Toen Filip net zijn zwemdiploma had ge
haald stond hij op de duikplank. Papa en mama 
dachten dat hij zou springen, maar hij sprong 
niet; hij dook er vanaf. Later deed hij het zomaar 
weer een keer. 

Jorrit: ‘We gingen appels plukken in de tuin. 
Toen kon ik lekker hoog in de bomen klimmen. 
Ik ging rond de drie meter hoog, want anders 
kon ik niet bij de appels. Van de appels maken 
we appelmoes en appeltaart’. 

De kinderen geven hun blik op het verleden en de toekomst (foto Joost van den Berg)

Later als…
Lilian: Lilian heeft een grote fiets, een heel 
grote, op zolder. ‘Als ik groot ben mag ik op die 
fiets fietsen. Dan ga ik zelf op de fiets naar 
school. Nu moet ik op mijn kleine fietsje bij 
mama blijven.’ 

Melvin: ‘Ik wil graag helemaal boven de wolken 
met een luchtballon. Dan laat ik me vallen met 
een parachute. Dan doe ik een bril op, want an
ders doen mijn ogen heel zeer.’

Filip: ‘Ik kan al een salto vanaf de kant in het 
zwembad. Ik wil graag een salto doen van de 
duikplank. Dat is eigenlijk gemakkelijker.’ 

Jorrit: ‘Ik verheug me erop dat ik volgend jaar 
weer mag ‘schudden’ op de trekker. Schudden 
is dat het gras omgegooid wordt en dat het weer 
kan drogen.’

En de kleine Yasmijn...? Die vindt alles best. 

Irene Plaatsman
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Voorbereidingen voor de drainage op de plek waar… …nu het nieuwe tuinhuis staat (foto’s Metha Nijkamp)

Wat waren de hoogtepunten van afgelopen 
jaar, maar belangrijker nog: wat staat er in 
de planning voor komend jaar?

Maike Verhagen, 11 jaar, groep acht
Een moeilijke vraag om te beantwoorden, er 
waren zoveel hoogtepunten. Wat erg leuk was, 
was dat Medde een paard meegenomen had 
naar school op dierendag. Dat paard bleef heel 
rustig ondanks alle kinderen eromheen. Verder 
was het schoolkamp heel erg leuk. We zijn naar 
Westerweelde geweest, een kampeerboerderij 
bij Ter Apel. Verder hebben we diverse soorten 
proefjes gedaan op school. We hebben zelf 
winegums gemaakt en onze ouders laten zien 
hoe dat in zijn werk ging.
Ik weet wel wat volgend jaar belangrijk is: van de 
basisschool af en naar een nieuwe school. Ik 

Een terug- en vooruitblik van kinderen van OBS Garmerwolde 

weet nog niet of ik naar het H.N. Werkman 
 College of CSG Wessel Gansfort ga. Het lijkt me 
best spannend, vooral om elke les naar een 
 ander klaslokaal te gaan en ook het feit dat je 
bijna niemand kent in het begin.

Fayrene Smit, 11 jaar, groep acht
Wat ik vooral leuk vond, is dat we naar André 
Kuipers (Nederlandse astronaut) zijn geweest. 
We moesten in de klas vragen bedenken en de 
beste vraag werd uitgezocht. Dat was mijn 
vraag en ik mocht hem zelf aan André Kuipers 
stellen. Verder zijn we veel met robots bezig 
 geweest en hebben we een lied geprogram
meerd. Wat ook heel erg leuk was het afgelopen 
jaar waren de maandafsluitingen met dansen, 
toneel spelen en zingen.

Net als Maike vind ik het spannend om naar een 
andere school te gaan. Ik ga naar het Parcival 
College (voortgezet vrij onderwijs). Deze school 
bevindt zich achter het Centraal Station Gro
ningen.

Yang Yang van Beukering, 5 jaar, groep 2 
We zijn naar Duitsland geweest en we zijn in een 
zwembad geweest, en ik ben met Luuc (broer
tje) in een auto geweest en in een hele grote 
rups (tijdens de vakantie in een pretpark in 
Duitsland).
Ik vind het stom dat ik volgend jaar moet leren 
lezen en schrijven, ik wil veel liever spelen.

Detta van der Molen 

Fayrene en Maike kijken samen vooruit (foto Andries Hof) Yang Yang op school (foto Andries Hof)

Zo was het...  en zo is het geworden
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Opgaven:
1  Het kan u niet ontgaan zijn. Dit jaar vierde de Garmer & Thesinger 

Express haar veertigste verjaardag! Om dit te vieren is in vier edities 
teruggekeken op de geschiedenis van de krant en is er tevens een 
jubileummiddag georganiseerd met drankjes, hapjes en optredens. 
Voor die gelegenheid is er ook een banner ontworpen en droegen 
huidige en voormalige redactieleden een button. Op de button en de 
banner stond een afbeelding van een bepaald voorwerp. Welk 
voorwerp?

2  Dit jaar ging de krant dus van het 40e naar het 41e jaargang, maar in 
welke maand gebeurde dat eigenlijk precies?

3  Op het jubileumfeest bij vraag 1 speelde jazztrio Basalt, bestaande 
uit gitaar, contrabas, en…?

4  Ook dit jaar zijn onze dorpen weer nieuwe inwoners rijker geworden. 
Een van deze nieuwe bewoners is Marcel Kok, maar hij is ook 
bekend onder een andere naam. Welke naam?

5  Eveneens kan u niet zijn ontgaan dat begin dit jaar Hanny Havenga 
tot Groninger van het jaar 2014 werd gekozen. Zij versloeg daarmee 
Arjen Robben, maar wie was ook al weer de derde kanshebber 
(alleen achternaam)? 

6  Dit jaar werd de Roelie Dijkemaprijs toegekend aan de organisatie 
van de Taisner Dörpsrun, maar van wie (achternaam) namen zij de 
prijs nog maar weer over? 

7  Bert Buringa was winnaar van Klouk, de kennisquiz van RTV Noord. 
Hij had heel veel vragen goed, maar op de laatste ogenschijnlijk 
simpele vraag antwoordde hij verkeerd. Over welk onderwerp ging 
die vraag?

8 Bert won een reis van vier dagen. Naar welke stad ging deze reis?
9 Even terug naar vraag 1: welke kleur had dat voorwerp?
10  Eric Elbertsen ondernam deze zomer een wandeltocht van 800 km 

door Lapland. Wat is de naam van de plaats waar de wandelroute 
startte?

11  ‘Van oud naar nieuw’: de kerk in Garmerwolde bood dit jaar haar 
oude geluidsinstallatie te koop aan, waaronder een cassettedeck 
van JVC. De rest van de geluidsapparatuur was van een ander 
merk. Welk merk?

12  In de meieditie staat in het terugblikartikel op bladzijde 10 een 
foto met schoolverlaters, waaronder een van onze huidige 
redactieleden. Wie (voornaam)?

13  Hoeveel schoolverlaters telden Thesinge en Garmerwolde dit jaar 
tezamen?

14  Nog iets nieuws: vv GEO ontving dit jaar een robotmaaier. Van 
welk merk is deze?

Kerstpuzzel
Na vorig jaar veel positieve reacties te hebben ontvangen heeft de Garmer 
& Thesinger Express ook dit jaar weer een heuse kerstpuzzel in de 
eindejaarseditie! Geheel in stijl sluit de puzzel aan bij het thema ‘Hoe was 
het…hoe wordt het’. En dan voornamelijk Hoe was het: elke opgave heeft 
op een of andere manier te maken met iets dat afgelopen jaar in het nieuws 
is geweest in de G&T. De antwoorden staan dus bijna regelrecht in de 
kranten van dit jaar; hopelijk hebt u ze (nog) niet weggegooid want u gaat 
ze nodig hebben! En anders mag u wellicht in het archief van buren en/of 
andere bekenden grasduinen, of kunt u op een andere manier antwoorden 
proberen te achterhalen. Tip: ook de website (www.gentexpress.nl) en het 
online archief aldaar kunnen aanknopingspunten bieden, maar houd er 
rekening mee dat van het afgelopen jaar alleen de hoofdartikelen online 
staan, dus wees creatief in uw zoektocht!
Dus, ga er maar eens weer lekker voor zitten voor de kachel of bij de 
kerst boom. In je eentje, of beter nog, met de hele familie. De letters in het 
grijze gedeelte vormen de oplossing. 
Stuur de volledig ingevulde puzzel (dat wil zeggen de oplossing en de 
antwoorden op alle 24 opgaven) vóór 17 januari naar de redactie van de 
G&T, Dorpsweg 26, 9798 PE Garmerwolde of G.N. Schutterlaan 16,  
9797 PC Thesinge. Of per email: puzzel@gentexpress.nl.
Onder de beste inzendingen worden cadeaubonnen van € 10, € 15 en € 25 
verloot.
Veel puzzelplezier!

Dr. B. Denker
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15  Een van de terugblikartikelen van dit jaar verwees naar een 
recordpoging tot het bakken van de grootste... ooit. Wat moet er op 
de puntjes staan?

16  Wie is de huidige voorzitter van de Garmer & Thesinger Express?
17 Hoe heette de prinses die stiekem ook dj was?
18  Hoe was het ook al weer? Huisarts van Beukering begon ooit als 

een tweemanspraktijk. Wat was de naam van de andere huisarts 
(achternaam)? 

19  Voor deze opgave moet u wellicht even de dorpen rondstruinen. 
Hieronder staat een foto. Op welk adres in Garmerwolde of 
Thesinge is deze foto genomen? (bijvoorbeeld GROTEMARKT45)

20  Elke puzzel heeft een winnaar. Wat is de achternaam van de 
winnaar van de vorige kerstpuzzel?

21  Dit jaar waren er Provinciale Staten verkiezingen. Hoeveel procent 
van de stemmen haalde het CDA in Thesinge?

22  In een jaar verandert veel. Hoeveel is de prijs van een abonnement 
op de G&T dit jaar verhoogd? (€ x,xx)

23  Hoe wordt het? De ‘Fietsroute Plus’ plannen houden verbreding in 
van het fietspad op de Stadsweg. Hoe breed zou het pad gaan 
worden in eenheden frikadel?

24  Toneelvereniging VIOD houdt sinds dit jaar helaas op, hopelijk 
tijdelijk. Hoeveel voorstellingen heeft VIOD tot nu toe in haar lange 
bestaan ten tonele gebracht?

(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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Mededelingen
Op de najaarsvergadering van de Vereniging 
Dorpsbelangen Garmerwolde op 23 november 
werd bij de mededelingen onder andere 
 aandacht besteed aan de wateroverlast in de 
tuinen aan de L. van der Veenstraat en de W.F. 
Hildebrandstraat. De gemeente is inmiddels 
 begonnen met een technisch onderzoek; daarna 
volgt een bijeenkomst met de bewoners.  Margriet 
de Haan fungeert als contactpersoon. Ook aan 
de Oude Rijksweg blijkt wateroverlast.
Het bestuur van Dorpsbelangen is er nog niet in 
geslaagd een nieuwe penningmeester te vinden; 
kandidaten zijn welkom. Er wordt een  andere 
wijze van contributiebetaling bestudeerd.
Op het overleg met de commissies en vereni
gingen binnen het dorp hebben zich mensen 
voor verschillende thema’s en werkgroepjes 
opgegeven. Als er nog personen zijn die mee 
willen doen: graag! Eind januari/februari komt er 
een vervolgbijeenkomst over hoe we de organi
satie toekomstbestendig houden.

Plusfonds Dijkpark
Bij afwezigheid van Jan Wigboldus, de  voorzitter, 
praat Nynke Kloppenburg ons bij.
De eerste voorzieningen zijn al in het zadel 
 geholpen zoals de robotmaaier voor vv GEO.
Er is nog 125.000 euro voor het herkenbare 
 gebaar. Hiervoor zijn al vijf voorstellen binnen. 
De deadline is 31 december; dus als je nog iets 
in wilt dienen, moet je snel zijn. Let wel: de 
 gemeente wordt niet verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling en het onderhoud. 
De volgende vijf plannen zijn al ingediend:
  een tribune/theater bij de zuivering (voor 

scouts, muziek, toneel, enz.),
  een haventje plus zandstrand tegenover het 

dorpshuis,
  herkenningspunten langs het traject Garmer

wolde – Woltersum (bij het fietspad over de dijk),
  een veld zonnepanelen,
  verbouwing van het dorpshuis.
Het is nog niet duidelijk of alles aan één project 
moet worden besteed. Een breed draagvlak is 
een vereiste; te zijner tijd zullen de plannen aan 
het dorp worden voorgelegd.
Het realiseren van het hele Dijkpark zal nog wel 
even duren.

Stichting Dorpshuis
Niels Steenstra en Karin Lugtmeier geven uitleg 
over de plannen rond het dorpshuis. Hoe  kunnen 

Najaarsvergadering Dorpsbelangen Garmerwolde
we de dorpshuisfunctie voor het dorp behou
den? Er zijn vrijwilligers genoeg, maar gaan we 
het zo redden? En wat te doen met achterstallig 
onderhoud?
Er valt te denken aan:
  energiemaatregelen; de ketel is vijfentwintig 

jaar oud en aan vervanging toe,
  een energieneutraal plan; onder andere door 

gebruik van zonnepanelen,
  betere benutting van de ruimte; je kunt de 

boven verdieping bijvoorbeeld verhuren aan 
zzp’ers en flexwerkers,

  ook de oefenruimte voor muziek kan worden 
verhuurd,

  de zijzaal omtoveren tot een ruimte voor 
jonge ren en kinderen,

  een dorpsruilbibliotheek waaruit iedereen een 
boek kan lenen, mits hij/zij het terug brengt. 
Kijk uw kasten alvast na.

Met deskundige hulp van Klaas Gert Lugtenborg, 
die helaas op 2 september is overleden, zijn 
 diverse subsidieaanvragen de deur uitgegaan. 
Een aantal is nog in behandeling, maar de 
 eerste ton is binnen. Als de financiën het toe
laten, wordt het dorpshuis ook meteen rolstoel
vriendelijk gemaakt. Mogelijk komt er nog een 
crowdfundingactie.
De NAM doet niets meer rechtstreeks. Er loopt 
een nieuw plan: ieder dorp een duurzaam dak. 
Hierbij is onder meer sprake van een onder
houdspot voor dorpshuizen; maar wij willen 
nieuwbouw! Er is nog een hoop gedoe over wat 
wel en niet mag. Ze proberen het verstevigings
programma er meteen aan te koppelen.
Inmiddels is de verbouwing begonnen. Boven 
zijn alle kamertjes gesloopt, behalve een grote. 
De vrijwilligers Bert Buringa, Henk Vliem en Abel 
Menger denken en doen volop mee. Meer han
dige handjes zijn uiteraard welkom.

Pilot
Er loopt samen met Dorpsbelangen een pilot 
van ZorgSaam Dorp met Inge Zwerver van 
 Groninger Dorpen (naar het voorbeeld van 
 Onderdendam en Thesinge). Door middel van 
een brede wmoscan onder oud en jong zal wor
den uitgezocht waar in het dorp behoefte aan is 
en bij wie. Daphne en Daan hebben inmiddels 
een enquête ontwikkeld, die digitaal wordt ver
spreid. Ze zijn nog bezig met een papieren 
 versie; wie wil hen helpen om er mee langs de 
deuren te gaan?

Dorpsweg 30 km
Na de pauze brengen de verschillende commis
sies verslag uit van hun werkzaamheden. Huub 
Bouma spreekt namens het Oranjecomité, 
 Marieke de Groot neemt de Feestweek voor 
haar rekening en Henk Vliem de Historische 
Commissie.
Tot slot volgt een verslag van de commissie 
Dorpsweg 30 km door Denise Walraven en haar 
man Jaap Ruiter. Denise heeft een maand ge
leden bij zesenzestig huishoudens langs de 
Dorpsweg aangebeld, de actie uitgelegd en de 
folders, stickers en posters aangeboden. Ook is 
er een verkeersschouw over de inrichting van de 
Dorpsweg geweest. Het is een bewustwordings
actie van de verkeersdeelnemers. Er zijn nog 
stickers: wie wil krijgt er twee voor de papier
container.
De vier borden, waarop rode harten met daarin 
30 staan, zijn geplaatst door de gemeente naar 
het voorbeeld van een verkeerscampagne in 
Antwerpen. Er komt in 2016 een buurtactie met 
een remwegdemonstratie en snelheidsmeting; 
de school heeft aangegeven er aan mee te wil
len werken. Ze willen nog in overleg met de 
 bewoners van Thesinge.

Rondvraag
Er wordt voorgesteld om de auto’s voortaan aan 
één kant van de Dorpsweg te parkeren; de kin
deren moeten er nu tussendoor laveren.
De trottoirtegels liggen hier en daar wel erg ver 
uit elkaar: er vallen regelmatig kinderen over.
Er zijn parkeerproblemen bij Zevenhuisjes: de 
Thuiszorg zet de auto noodgedwongen op het 
fietspad. Aan de overkant van de Rijksweg 
 parkeren is erg gevaarlijk: de auto’s rijden er 
veel te hard!
En dan nogmaals een verzoek om het onder
houd van het schoolplein voortaan mee te 
 nemen bij de Klusdag. 
Het stenen bankje halverwege de Stadsweg is 
in elkaar gemept; iemand van de gemeente is er 
mee bezig.

Dat is het dan alweer. Onder het genot van een 
hapje en een drankje blijven velen nog even 
 gezellig napraten. 

Hillie Ramaker-Tepper

Rectificatie
In het novembernummer van de G&T stond de 
aankondiging van een concert van zangeres Iris 
Kroes. Dit stukje was niet zoals vermeld ge
schreven door Pluc Plaatsman van Stichting 
Felicitas maar aangeleverd door het manage
ment van Iris Kroes in de persoon van Masja 
Schimscheimer. Stichting Felicitas was niet 
 betrokken bij de organisatie van dit concert.

De redactie

Baggeren
Op woensdag 2 december om 19.25 uur heeft 
de Susanna II met Arjan Verboon in Winneweer 
de eindstreep met het baggeren gehaald. Men 
moet op de terugweg nog ongeveer 200 meter 
aan overgeslagen hoekjes doen die vanaf de 
andere kant beter te pakken zijn. 
Ondertussen wordt de leiding bij stukjes schoon 
gespoeld; dit komt in het baggerdepot. En zo 
gaat de Susanna II plus leiding weer richting 

Garmerwolde. Het drogen op het baggerdepot 
gaat nog niet zo lekker, maar ja; het is ook niet 
echt drogend weer. Het kan wel vlugger, maar 
dan moet men het naar de plek van bestemming 
brengen.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema
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...al op een aardig schoteltje, dat wou nog 
niet naar bed, maar de lepel die werd kwaad... 
Zo gaat het typisch Nederlandse liedje, maar 
hoeveel weten we eigenlijk van dit heerlijke 
nagerecht? Sinds jaar en dag houdt Tiny 
Smit zich bezig met het maken van allerlei 
puddingsoorten. Maar sinds zeven jaar ver
zamelt ze in de voormalige melkfabriek in 
Garmerwolde ook de meest bijzondere pud
dingvormen.

‘Puddingvormen verzamelen gaat niet vanzelf, 
daar moet je écht achteraan’, zegt Tiny ernstig 
terwijl een van haar honden vriendelijk aan mijn 
hand likt. Gelukkig bezoekt ze graag rommel
markten en kringloopwinkels waar die dingen te 
vinden zijn. Vaak koopt ze er daar een of twee 
voor een paar euro maar verzamelstukken gaan 
wel voor meer dan 150 euro weg. ‘Het is natuur
lijk de kunst om een bijzondere puddingvorm 
tegen te komen en daarvoor niet te veel te be
talen’, zegt ze lachend, terwijl ik nog even een 
slok van mijn koffie neem.

‘De meeste vormen die ik heb, zijn van steen. 
Maar er zitten ook wel een paar plastic exem
plaren tussen. Er was een tijd, de jaren vijftig 
geloof ik, waarin puddingvormen van plastic 
waren. Nu houd ik helemaal niet van plastic 
 vormen, maar dit was wel kenmerkend voor die 
tijd. Ik houd het daarom op enkele bijzondere 
exemplaren. Soms komen mensen uit het dorp 
ook een puddingvorm langs brengen, maar 
vooral het verhaal achter zo’n puddingvorm vind 
ik erg leuk. Door mijn hobby ben ik ook lid 
 geworden van de NKPV (Nederlandse Kring 
Puddingvorm Verzamelaars). Tijdens bijeen
komsten van deze club kun je zo meer te weten 
komen over bijvoorbeeld specifieke pudding
vormen.’ Tiny kijkt wat geheimzinnig. ‘Zo werd 
mij verteld dat ik een puddingvorm had uit de 
achttiende eeuw.’ Ook worden bij deze 
 orga nisatie bijzondere recepten uitgewisseld. 
‘De  Perzische prinses’ is zo’n typisch recept, 
bestaande uit rijstmeel en oranjebloesemwater, 
dat zo typerend is voor Perzië.
 
‘Maar je bakt ze toch ook zelf?’ vraag ik. ‘Frida, 
puddingen bák je niet, die kook je’, zegt ze 
streng. ‘Voor het koken van puddingen gebruik 
ik meestal eigen recepten, vrijwel nooit een 
 instantmix uit een pakje. Experimenteren met 
ingrediënten doe ik ook graag. Tijdens een open 
dag, waar je natuurlijk ook pudding proeven kan, 
zorg ik altijd dat er zo’n nieuwe smaak bij zit. 
Soms word ik gevraagd voor pudding op ver

Er was er eens een puddinkje dat trilde van de pret...
jaardagen of diners. In eigen familiekring houd 
ik het pudding eten bescheiden.’ 
 
De hobby van Tiny omvat meer dan alleen 
 puddingvormen verzamelen. Wanneer ze in het 
buitenland in de supermarkt loopt, kijkt ze altijd 
even wat het assortiment pudding daar is. Zo is 
er in Aziatische landen een groot aanbod van 
gelatinepuddingen, terwijl in Duitsland de gries 
meelpuddingen meer in trek zijn. Soms koopt ze 
ook wat instantproducten uit die winkels. Maar 
dat is meer ter aanvulling van de verzameling 
dan dat ze dit voor eigen pudding gebruikt. Een 
aantal van die instantpakjes heeft ze tentoon
gesteld op een tafeltje in haar eigen ‘fabriek’. 
 
‘Jammer genoeg wordt het puddingaanbod in de 
Nederlandse winkels steeds kleiner evenals de 
puddingfabrikanten. Vroeger had je pudding
fabrieken zoals Goemans en Polak, wat nu de 
huidige ‘Puddingfabriek’ is in Groningen. Maar 
ja, dat is tegenwoordig allemaal Mona gewor
den. Over pudding valt dus veel te vertellen,’ 
zegt ze lachend. We naderen de feestdagen en 
ik weet zeker dat er wel een bijpassende  pudding 
voor het kerstdiner is.’

Frida Hoens

Bitterkoekjespudding met Amaretto 

Doe de bitterkoekjes in een afsluitbare 
schaal en sprenkel de Amaretto (amandel
likeur) erover. Zet dit een nacht weg zodat 
de likeur in de koekjes kan doordringen. 
Maak van de suiker en de custard een 
papje met een scheut van de melk. Kook de 
overige melk. Voeg het papje aan de melk 
toe en breng dit samen al roerend aan de 
kook. Blijven roeren en de vla op een zacht 
vuur 3 minuten laten doorkoken. Spoel de 
puddingvorm om met koud water. Giet de 
vla voor de helft in de vorm. Leg de helft van 
de doordrenkte koekjes in de vla. Giet de 
overige vla ook in de vorm en doe daar de 
laatste koekjes in. Zorg dat de koekjes 
onder gedompeld zijn in de vla. Dek de 
vorm af met folie en zet deze weg op een 
koele plaats. De pudding is het lekkerst als 
hij 12 uur heeft gestaan. Stort de pudding 
op een schaal en doe er wat toefjes slag
room op. Als garnering nog wat kleine 
 Amarettini (Italiaanse amandelkoekjes) 
 eromheen strooien. 
Ingrediënten: 1 l volle melk; 70 g custard; 
60 g suiker; 250 g bitterkoekjes; 
1,5 dl Amaretto.

Tiny geheel in vorm (foto Andries Hof)
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Sinterklaasintocht Thesinge

Sint en Piet in een echte Mustang! (foto Paul Witkamp)

Op zaterdag 21 november kwam 
de goedheiligman aan in Thesinge, 
dit keer niet met de schimmel maar 
met een echte mustang! Iedereen 
was wat verbaasd want in eerste 
instantie werd hij slechts vergezeld 
door de hoofdpiet. De geruchten 
over een Pietenhuis in Thesinge 
deden al de ronde maar werden 
nooit bevestigd. Niets bleek echter 
minder waar toen de optocht arri
veerde bij het Hendrik Ridderplein. 
Hier bleek daadwerkelijk een Pie
tenhuis te zijn, maar omdat de Pie
ten zo lang hadden doorgewerkt 
sliepen ze allemaal nog...
Na gewekt te zijn door alle kinderen 
ging de optocht, begeleid door de 
vrolijke deuntjes van De Bazuin 
(christelijke fanfare uit Groningen  
red.), verder door Thesinge. De 
Sint bezocht hierbij nog enkele 
Taisners die vanwege hun gezond

heid niet bij de optocht aanwezig 
konden zijn.
Aangekomen in dorpshuis Trefpunt 
werd er luidkeels door de kinderen 
gezongen. Alle ingeleverde teke
ningen hingen aan de muur en er 
was nog een aantal kinderen dat 
iets speciaals voor de Sint wilde 
doen. Zo deed Floor Oomkes een 
spectaculaire dans en trad de mei
dengroep in spe, bestaande uit 
Maura, Rossa en Violet, voor Sin
terklaas op.
Al met al was het een geslaagde 
intocht en een leuke dag voor de 
kinderen. Dorpsbelangen Thesinge 
wil via deze weg alle betrokken vrij
willigers nogmaals heel hartelijk 
bedanken voor alle hulp en inzet. 
Zonder deze hulp is een dergelijke 
activiteit onhaalbaar. Hulde!

Dorpsbelangen Thesinge

Doe mee aan de enquête!
In het kader van het project ‘ZorgSaam Dorp’ willen wij weten hoe 
dorpshuis De Leeuw bijdraagt aan de betrokkenheid van bewoners 
in Garmerwolde. Ook willen wij graag hulp van bewoners van het 
dorp bij de zoektocht van de rol van het dorpshuis in de toekomst.

Daarom hebben Daan en Daphne van de Hanzehogeschool voor ons een 
enquête ontwikkeld. Wij vragen heel Garmerwolde hier aan mee te doen 
en zo bij te dragen aan het in de toekomst nog leuker en/of beter maken 
in Garmerwolde. De onderzoeksresultaten willen wij vervolgens met u 
delen en nabespreken op 20 en 26 januari in het dorpshuis. Noteer deze 
data vast in uw agenda als u hierbij aanwezig wilt zijn. Op een later 
 moment zult u een uitnodiging ontvangen. 
Het invullen van de enquête neemt ongeveer 15 tot 30 minuten van uw tijd 
in beslag. De digitale enquête is te openen op een pc, laptop, tablet en 
smartphone. U moet wel online zijn om hem in te kunnen vullen. 

U kunt op verschillende manieren bij de enquête komen:
1.  de volgende link in uw webbrowser typen:  

https://survey.enalyzer.com/?pid=ked6p5fi
2. Via de Facebookpagina van dorpshuis Garmerwolde.
Het is wenselijk dat ieder gezinslid binnen een huishouden de enquête 
invult.
Voor mensen die problemen hebben met het invullen van de enquête 
bestaat er een andere mogelijkheid. Binnenkort gaan we langs alle deuren 
van Garmerwolde met een papieren versie van de enquête zodat iedereen 
toch kan meedoen! Dus: hebt u hulp nodig bij het online invullen van de 
enquête dan kunt u een email sturen naar info@dorpshuisdeleeuw.nl en 
dan komen we langs.
Alvast hartelijk dank voor het invullen en hopelijk tot ziens op 20 of 26 
januari in het dorpshuis.

Team ZorgSaam Dorp

Wordt dit een nieuwe sport? 
Straat-wind-longboarden of gewoon swl’en? 
Stef Stefano probeert het uit 
(foto Andries Hof)

‘De Soos’
De klaverjasavond in december heeft de volgen
de uitslag opgeleverd:

Bert Buringa 5315
Riëtte van der Molen 5173
Wilma Tammeling 5023
Ton Bouchier 5011

De volgende keer is op dinsdag 12 januari, aan
vang 20.00 uur, in dorpshuis De Leeuw te 
 Garmerwolde. 



10

Stopt 
per 

112016



11

November 1915
W 24  Roegachtig weer  aardappels zeeft  Heidenschapper molen 

weer afgeslagen
Don 25 Goed weer  boedel ophimmelt
Vr 26 alles wit van sneeuw  haver dorscht
Zat 27 Vorst  aardappels begraven 
Zon 28 Vorst 9 1/2º  op schaatsen reden 
M 29 6º Vorst  haver dorscht 
D 30 dooi weer  regen  holtje t hooi in huis    

December 1915  
W  Varken slacht
D 2 Varken afhouwt 215 pond  soms regen  jong schaap jasch.
Vr 3 Soms regen  dorscht 
Z 4 Soms regen ’s avonds veel regen  steenkool haalt 
Zon 5 Goed weer
M 6 Regen  haver dorscht en schoont 
D 7 Goed weer  naar Groningen geweest 
W 8 Goed weer  slootruit 
D 9 Goed weer  op jacht geweest 
Vr 10 Regen  aardappels uitzocht
Z 11 Regen  hokken mist   
Zon 12 Goed weer 
M 13 hagels onweer  sloot ruit 
D 14 Behoorlijk goed weer  dorscht
W 15 Regen  Varken slacht bij oom klaas 
D 16 Goed weer  Slootruiden daan gekregen
Vr 17 Soms regen  Machine gekregen  
Zat 18 Goed weer  erwten dorscht 31 1/2
Zon 19 Goed weer  voert
M 20 Soms regen  haver dorscht 
D 21  Vorst  haver dorschen daan 417 1/2 HL   

varken afgelevert 184 KG   
W 22 Goed weer  Vorst  Tarwe af 131 HL 
D 23  Goed weer  Rogge af 90 HL   

Machine weg gegaan
Vr 24 Veel regen  boedel schoongemaakt 
Zat 25 Goed weer
Zon 26 Goed weer 
M 27 Regen  koren leeg gooit
D 28 Goed weer  molen maalt 
W 29 Goed weer  begin egge maken 
D 30 Goed weer  aan egge gewerkt 
Vr 31 Goed weer  aan egge gewerkt 

Jannuari 1916 
Zat 1  harde wind 
Zon 2 Wat beter 
M 3 Regen  aan eg gewerkt 
D 4 Mooi weer  naar stad geweest 
W 5 Regen  aan eg gewerkt 
D 6 Regen  aan eg gewerkt
Vr 7 Roeg weer  aan eg gewerkt
Zat 8  Roegweer  onovertroffen hoog water in Damsterdiep zoodat 

het over smal wegtje en trekweg liep  ‘s avonds riepmapolder 
bij bruunswijk doorgebroken  

Zon 9 Goed weer  naar Riepma polder geweest 
M 10 Regen  egge klaar 
D 11  Regen  begin kaar maken  doorbraak in de polder de 

verbetering te Peizerweg 
W 12 Regen  aan kaar gewerkt 
D 13 Roeg weer storm  aan kaar gewerkt 
Vr 14  Soms hagel beetje sneeuw  naar Peizerweg geweest te dijken 

om H Groenhof zijn huis toe 
Zat 15 Soms regen  turf in schuur bracht 
Zon 16 Goed weer  hoog water in t kanaal 
M 17 Goed weer  aan kaar gewerkt
D 18 Regen  aan kaar gewerkt
W 19 Behoorlijk goed weer  Rog afgescheept
D 20 Soms regen  aan kaar gewerkt
Vr 21 Regen roegweer  aan kaar gewerkt
Zat 22 Soms regen  kaar klaar
Zon 23 Goed weer
M 24 Goed weer  kaar afwerkt
D 25 Goed weer ruitklauw gemaakt
W 26 Goed weer  met een nieuwe eg begonnen
D 27 Soms regen  aan eg gewerkt
Vr 28 Behoorlijk goed weer  aan eg gewerkt
Zat 29 Goed weer  aan eg gewerkt
Zon 30 Goed weer  aan eg gewerkt
M 31 Beetje vorst  aan eg gew  varken geslacht slecht gestoken

Honderd jaar geleden…
Uit het dagboek van landbouwer H. Groeneveld,familie van SiebKlaas Iwema (aan moederszijde)

(foto Sieb-Klaas Iwema)

Nieuwjaarsconcert Alpenjagers en Oosterstörm
Blaaskapel Alpenjagers geeft op zondagmiddag 31 januari 2016 een 
nieuwjaarsconcert in het ‘Trefcentrum’ te Bedum. Ook zal shantykoor 
Oosterstörm uit Oosterhoogebrug optreden. Het concert begint om 14.30 
uur (zaal open om 14.00 uur) en de entree bedraagt € 5,00. 
Voor meer informatie, zie www.alpenjagers.nl.
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Burgemeester Van de Nadort krijgt de eerste kalender ter ere van het veertigjarig bestaan van de 
G&T uitgereikt door redactielid Hillie Ramaker-Tepper (foto Sieb-Klaas Iwema)

In het oktobernummer van deze krant stond een 
stukje geschreven door Roos Plaatsman uit 
Thesinge. Roos is jazzzangeres en werkt en 
woont al vijf jaar in New York. Tijdens de kerst
dagen komt ze naar huis en Felicitas heeft haar 
gevraagd voor een nieuwjaarsconcert. Het is 
een lang gekoesterde wens van de stichting het 
nieuwe jaar eens te beginnen met een nieuw
jaarsconcert en wat is er leuker dat op deze 
manier te kunnen doen. Roos treedt op met het 
Rose Ellis Quartet dat naast zangeres Roos 
 bestaat uit Daan Kleijn op gitaar, Tobias Nijboer 
op bas en Joao Terol Amigo op drums. 

Nieuwjaarsconcert 
met het Rose Ellis Quartet

Het concert vindt plaats in de Kloosterkerk te 
Thesinge op zondagmiddag 3 januari 2016 en 
begint om 14.00 uur. De entree bedraagt € 7,50. 
Het kwartet speelt twee sets en in de pauze is er 
koffie en thee en natuurlijk zijn er nieuwjaars
rolletjes. Na het optreden kunt u nog even na
praten in café ‘De Oude School’ en toasten op 
het nieuwe jaar.
Kaarten kunt u reserveren door een email te 
sturen naar stichtingfelicitas@gmail.com of te 
bellen naar 06 14 948 438. Voor meer informatie 
kunt u terecht op www.thesinge.com/cultuur/ 
felicitas.

Stichting Felicitas

De Agenda van 2016 
aan het bijwerken? 
Vergeet dan deze evenementen niet!

De Historische commissie van de Vereniging 
van Dorpsbelangen Garmerwolde (wat een 
 lange naam, niet?) gaat komend jaar weer een 
Foto en Praatmiddag organiseren. En wel op 
zaterdagmiddag 26 maart 2016, in dorpshuis De 
Leeuw. Meer informatie zult u in de Garmer & 
Thesinger Express van januari kunnen lezen en/
of in de email die ik binnenkort stuur aan al onze 
gasten van vorig jaar. 
Verder zijn we van plan om op zaterdag  
29  augustus 2016 weer Pronte Pracht te organi
seren, onze fiets/ontdekkingstocht langs boer
derijen en monumenten in  Garmerwolde en 
Thesinge. Dit evenement  organiseren we 
 samen met de Agrarische  Natuurvereniging Ons 
 Belang,  alweer voor het vijfde jaar!

Henk Vliem
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Op woensdagavond 20 januari 2016 kunt u weer 
genieten van Theater te Water. In dorpshuis 
Trefpunt speelt het gezelschap het stuk ‘De laat
ste bus’. De voorstelling begint om 20.00 uur en 
de entree bedraagt € 12,50.
De titel van het stuk is niet voor niets gekozen. 
Het is de laatste wintervoorstelling van het ge
zelschap die u in Thesinge kunt bezoeken. In 
het persbericht over de voorstelling staat het als 
volgt beschreven ‘… en na een happy end ver-
dwijnt alles weer in de laatste bus van Theater 
te Water, want na deze winter wordt de lijn op-
geheven.’ Ja, ze houden er mee op! Het is een 
triest bericht maar de organisatie heeft besloten 
na meer dan dertig jaar theater nog één keer 
een wintervoorstelling door de provincie en 
 elders te geven. Daarna volgt nog een zomer
voorstelling en de periode Theater te Water 
wordt uiteindelijk op 1, 2, 3 en 4 december 2016 
af gesloten met een allerlaatste voorstelling in de 
schouwburgen van  Groningen en Assen. En dan 
stoppen ze.
Dus, als u dichtbij huis nog eens wilt genieten 
van levendig theater en heerlijke liedjes van dit 
bijzondere theatergezelschap is dit uw laatste 
kans. Laten we er met elkaar een feestelijke 
avond van maken en Theater te Water een 
 daverend applaus geven voor al hun voorstel
lingen de afgelopen drieëndertig jaar; dat heb
ben ze wel verdiend. 

Theater te Water met ‘De laatste bus’

Kaarten voor ‘De laatste bus’ kunt u reserveren 
door een mail te sturen naar stichtingfelicitas@
gmail.com of te bellen naar 06 14 948 438. 

(foto Karel Zwaneveld)

Kijk voor meer informatie op www.thesinge.com/
cultuur/felicitas of op www.theatertewater.nl.

Stichting Felicitas

Kerstnachtdiensten
Op kerstavond 24 december wordt de kerst, in 
zowel Thesinge als Garmerwolde, ingeluid met 
een kerstnachtdienst die door dorpsgenoten is 
voorbereid. Aansluitend aan de diensten is er 
gelegenheid om elkaar een goede kerst te wen
sen onder het genot van glühwein en chocola
demelk. Het spreekt voor zich dat iedereen van 
harte welkom is! 

20.30 uur Kloosterkerk Thesinge
Voorganger is kerkelijk werker de heer Louis 
Hilbers. 
De Bazuin (o.l.v. Pieter de Jong) uit Groningen 
verleent muzikale invulling en onder steuning. 
Organisatie: PKN Garmerwolde/Thesinge, Chr. 
Geref. Kerk en Dorpsbelangen Thesinge.

Dorpshuis Sessie 
#4
Op zaterdag 21 november was in 
dorpshuis De Leeuw te Garmer
wolde de vierde Dorpshuis Sessie. 
Deze avond speelden er drie band
jes, allen met hun eigen muziekstijl. 
Het was zeer gezellig. Nadat de 
zaal al lekker door Moleskin en Jan 
Bresters was opgewarmd, zorgde 
Reverse Cowgirls voor een warme 
douche die door dj Rob Stefano 
mooi werd afgesloten. Op zaterdag 
23 januari 2016 volgt Sessie #5.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Reverse 
Cowgirls (foto Sieb-Klaas Iwema)

22.00 uur Dorpskerk Garmerwolde
Voorganger is kerkelijk werker mevrouw Sanne 
Werkman.  
Het Gemengd Mannenkoor Garmerwolde (o.l.v. 
Oleg Mozorov) en Marten van Esch (orgel) 
verlenen muzikale invulling en onder steuning. 
Organisatie: PKN Garmerwolde/Thesinge en 
de Plaatselijke commissie van de Stichting 
Oude Groninger Kerken. 



14



15

Fotoproject // Thesinge in beeld
Afgelopen zomer, tijdens de fotografiework
shop in het kader van het Werkmanproject 
met de kubus, ontstond de gedachte om 
Thesinge in beeld vast te leggen. Tijdens de 
feestweek zagen wij dat de oude foto’s van 
het dorp en de mensen veel herinneringen 
en verhalen naar boven halen. Wat nu niet 
belangrijk of interessant lijkt, is dat over 
twintig jaar waarschijnlijk wel. Deze beeld
verhalen zouden bewaard moeten blijven, 
want verhalen zorgen voor verbinding, van 
generatie op generatie.

Vandaar dat wij, Ton Ensing en Simone  Bouwstra, 
het initiatief hebben genomen om dit fotoproject 
te gaan starten. We willen ons dorp in beeld 

Voorbeeldfoto van de Klunder in Thesinge (foto Simone Bouwstra) Voorbeeldfoto van het maar in Thesinge (foto Ton Ensing)

brengen aan de hand van verschillende  thema’s, 
waar iedereen die zich daartoe aangesproken 
voelt aan deel kan nemen, zodat het een geza
menlijk project wordt: voor en door Thesingers!

Eén keer in de twee maanden komen we samen 
om het gemaakte werk te bespreken; leerzaam 
en inspirerend. Aan het eind van het jaar willen 
we een selectie van de foto’s exposeren en/of 
bundelen in een boek. Je kunt alleen aan de 
gang gaan of met iemand samen. 
Thema’s waar je aan zou kunnen denken zijn: 
het Thesinger straatbeeld, de natuur, activitei
ten in het dorp, mensen en hun beesten, dorpse 
bezigheden tijdens het weekend, beroepen en 
ambachten, portretten van dorpsbewoners, enz.

Voorwaarden:
  je maakt één keer per week een foto (maximaal 

vijf foto’s) en je kunt deze digitaal up loaden 
naar een server;

  je bent enthousiast en wilt deze uitdaging seri
eus aangaan voor een jaar;

  je bent zes keer beschikbaar om aanwezig te 
zijn bij de werkbesprekingen.

De eerste bijeenkomst is op donderdag 7 januari 
om 20.30 uur, met tekst en uitleg. Lijkt het je leuk 
om mee te doen, laat het ons weten! Je kunt een 
email sturen naar sbouwstra@hotmail.com of 
ton.ensing@gmail.com.

Ton Ensing en Simone Bouwstra

Meepraten over aardbevingsproblematiek
De commissie Meyer adviseerde in 2013 om een dialoogtafel in te stellen 
zodat inwoners in het gaswinningsgebied konden meebeslissen over de 
te nemen maatregelen. Het was een nationaal novum in het kader van 
burgerparticipatie.
Per 31 december 2015 wordt de dialoogtafel opgeheven; vanaf dan 
 worden de inwoners vertegenwoordigd in een maatschappelijke stuur

groep, die bij de Nationaal Coördinator Groningen de belangen van de 
inwoners gaat behartigen. We staan aan de vooravond van de versterking 
van woningen en gebouwen. Dat zal enorm ingrijpen in het leven van 
 individuele mensen en ook in (dorps)gemeenschappen. Het wordt nooit 
meer zoals het was.

Jan Wigboldus

Old and New in Thesinge
Het einde van het jaar nadert, nog enkele weken en dan luiden we 2016 
in! Vorig jaar was het een beetje stil op oudejaarsdag. Dorpsbelangen 
Thesinge en ijsvereniging De Scheuvel hebben daarom de handen ineen
geslagen om het carbidschieten nieuw leven in te blazen. Uiteraard zijn 
we afhankelijk van het weer, maar als het droog is bent u tussen 14.00 en 
17.00 uur uitgenodigd om bij het Scheuvelhuus te komen. Wij verwel
komen iedereen met vrolijke muziek, glühwein en snert! 
’s Avonds kan iedereen om 00.05 uur komen kloksmeren in de Klooster
kerk, een klein  borreltje wacht hier op u. Om 00.30 uur opent dorpshuis 
Trefpunt haar deuren; ook dit jaar  organiseert Dorpsbelangen samen met 
het dorpshuis een feest zodat we elkaar een goed nieuwjaar kunnen 
 wensen en 2016 knallend in kunnen gaan. Dj Paul ElStakker verzorgt dit 
jaar de muziek die zal variëren van de grote hits van afgelopen jaar tot de 
bekende klassiekers. Kortom: jong en oud, wees welkom! 

Dorpsbelangen Thesinge
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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  
29 januari.
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 17 januari vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

De kerstboom neerzetten op Smidshouk in Thesinge was 
weer een gezellige aangelegenheid 
(foto Joost van den Berg)

Zondag 20 december 
vierde advent
10.00 uur in Thesinge 
ds. Pronkvan Belle uit Leens
Donderdag 24 december
kerstnachtdienst
zie aankondiging (p. 13)
Vrijdag 25 december 
eerste kerstdag
10.00 uur in Thesinge
ds. Giethoorn uit Groningen
m.m.v. kindernevendienst
Zondag 27 december
gezamenlijke dienst
10.00 uur in Thesinge
ds. Ypma uit Scharnegoutum

Zondag 3 januari
9.30 uur in Thesinge
ds. Renting uit Zuidhorn
Zondag 10 januari
gezamenlijke dienst
9.30 uur in Ten Post 
ds. Koolhaas uit Winschoten
Zondag 17 januari 
10.00 uur in Garmerwolde
ds. Pol uit Zuidhorn
Zondag 24 januari 
gezamenlijke dienst
9.30 uur in Stedum 
ds. mw. TingaBosma uit Groningen
Zondag 31 januari 
10.00 uur in Thesinge
ds. Huizenga uit Bedum 

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

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

Molenzicht open.
Zaterdag 19 december
  Thesinge; vanaf 9.00 uur: 

Ophalen oud papier.
  Thesinge; Café de Oude School: 

Kerstmarkt.
Zondag 20 december
  Garmerwolde, kerk; 15.00 uur: 

Benefietconcert Byzantijns Koor 
Groningen voor restauratie orgel. 
Entree: een vrije gift. In de pauze 
zijn koffie, thee en glühwein te 
koop. www.kerkgarmerwolde.nl 
of 050 542 0729. 

  Garmerwolde, dorpshuis De 
Leeuw; Kerstdiner. Meer informa
tie volgt op www.dorpshuisde
leeuw.nl. Vijfgangenmaaltijd met 
live muziek. Prijs: € 17,50, 
kinderen (€ 5,00) eten apart.

Oudejaarsdag 31 december
Thesinge, Scheuvelhuus; tussen 
14.00 en 17.00 uur: Carbid
schieten. Wij verwelkomen 
iedereen met vrolijke muziek, 
glühwein en snert! 
Oudejaarsnacht 1 januari 2016 
  Garmerwolde, kerktoren; 00.00 

uur: Klokluiden en kloksmeren. 
De Plaatselijke Commissie 
trakteert op hapje en drankje. 

  Thesinge, Kloosterkerk; 00.05 uur: 
Kloksmeren, een klein borreltje 
wacht hier op u.

  Thesinge, Trefpunt; 00.30 uur: 
Feest met dj Paul ElStakker.  
Zie artikel.

Zaterdag 2 januari 
Groningen, schaatsbaan Kardinge; 
van 16.00 tot 18.00 uur: Vrij 
schaatsen voor natuurijsvereni
gingen aangesloten bij de KNSB, 
dus ook voor leden van Presto.
Zondag 3 januari
Thesinge, Kloosterkerk; 14.00 uur: 
Nieuwjaarsconcert met het Rose 
Ellis Quartet. Zie artikel.
Vrijdag 8 januari
  Garmerwolde, De Leeuw; vanaf 

17.00 uur: Dorps en Nieuwjaars
borrel. Tante Greet kookt, voor 
de kinderen zijn er gefrituurde 
happen. 

  Thesinge; 20.00 uur: Eerste 
bijeenkomst Fotoproject // 
Thesinge in beeld. Zie artikel.

Dinsdag 12 januari
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 
uur: Klaverjassen bij ‘De Soos’.
Woensdag 13 januari
Thesinge, Trefpunt; 10.00 uur: 
Weerman John Havinga bij 
Noaberstee.
Woensdag 20 januari
  Garmerwolde, De Leeuw: 

bespreken enquête ‘ZorgSaam 
Dorp’.

  Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur: 
Theater te Water. Zie artikel.

Zaterdag 23 januari
Garmerwolde, De Leeuw; vanaf 
20.00 uur: Dorpshuis Sessie #5.
Dinsdag 26 januari
Garmerwolde, De Leeuw: 
bespreken enquête ‘ZorgSaam 
Dorp’.
Woensdag 27 januari
Thesinge, Trefpunt; 19.45 uur: 
Film ‘Jagten’.
Donderdag 28 januari
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 
uur: Koffiemorgen. Het is een 
hechte club die lief en leed met 
elkaar deelt; kom vrijblijvend een 
keertje kennismaken.

Zaterdag 30 januari 
Garmerwolde, De Leeuw; tussen 
18.30 en 19.00 uur: Theo’s 
Eetcafé. Eten en zingen met The 
Beatles (Nederlandse teksten op 
songs van The Beatles). 
Reserveren: 
info@dorpshuisdeleeuw.nl. 
Maximaal 35 personen, vol is vol.


