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41e jaargang - januari 2016

Genieten, gezelligheid, 
saamhorigheid en presteren

Oleg Morozov is een man met energie. Met 
veel plezier en gedrevenheid vertelt hij over 
zijn werk met het Gemengd Mannenkoor 
 Garmerwolde en over muziek in het algemeen. 
We zijn op een zaterdagavond neer gestreken 
in een café in de buurt van zijn  woning aan 
de Rijksweg in Groningen. Ik vraag hem eerst 
naar zijn achtergrond, maar Oleg heeft een 
beter idee, ik kan ook wel even een filmpje en 
een kort CV van hem op internet bekijken om 
te achterhalen dat hij in 1976 in Tartarstan is 
geboren en op zijn achtste begon met piano-
lessen om al snel acht internationale piano-
concoursen te winnen.

Deze vriendelijke manier van de leiding nemen 
lijkt te passen bij Oleg en zijn werk als dirigent. 
Hij vertelt dat hij in zijn werk met koren welis
waar de dirigent is, maar met iedereen in elk 
koor een gelijkwaardige relatie behoudt, bijna 
als een familie… Maar ze moeten wel luisteren! 
Ik omschrijf het grappend als een vader van het 
koor. Oleg verbetert me lachend: ‘een lieve 
 vader en een zoon.’ 

Gemengd Mannenkoor Garmerwolde
Vijf à zes jaar geleden, helemaal precies weet hij 
het niet meer, werd Oleg dirigent van het 
Gemengd Mannenkoor Garmerwolde. Dat dit 
gebeurde kwam bij toeval tot stand. Hij gaf al 
leiding aan meerdere koren, waaronder het OHB 
koor (Oosterhoogebrug), een koor met zo’n vijf
tig dames. Een aantal mannen van deze dames 
zaten bij het koor van Garmerwolde en toen daar 
de dirigent wegging was het contact snel gelegd. 
Toen Oleg bij het Gemengd Mannen koor Gar
merwolde begon viel het hem direct op hoe ont
zettend hartelijk hij werd ontvangen en hij had 
het al gauw erg naar zijn zin met het koor. Het 
koor zelf omschrijft hij als gedreven in wat het 
doet, men wil veel en kan dat ook!

Samenwerking
Dezelfde hartelijkheid ervoer Oleg ook bij 
 TheSingers, het koor van Thesinge. Zij hadden 

hem gevraagd als dirigent, maar tot zijn spijt kon 
Oleg niet op de dagen dat er gerepeteerd werd, 
omdat hij al met zes andere koren werkte. Toch 
kreeg Oleg de kans om ook TheSingers, samen 
met het Gemengd Mannenkoor Garmerwolde, 
te dirigeren voor het feest in verband met het 
veertigjarige jubileum van deze krant. Deze 
samenwerking omschrijft hij als één van de 
hoogtepunten in de muziekgeschiedenis van 
het Gemengd Mannenkoor Garmerwolde. 
Vooraf was het voor Oleg nog wel even span
nend wat hij kon verwachten van TheSingers, 
maar hij was positief verrast door de hoge 
 kwaliteit van dat koor. Wel zag hij dat het koor 
van Thesinge een heel ander koor was dan dat 
van Garmerwolde. TheSingers hadden een wat 
klassieker repertoire dan het Gemengd Mannen
koor Garmerwolde.

Positiviteit
Oleg zelf is van alle markten thuis wat betreft 
muziek en voor hem zijn dit soort verschillen dan 

ook geen probleem. Sterker nog, één van de 
doelen die Oleg nastreeft voor het koor van Gar
merwolde is meer diversiteit in concerten. Hier
mee bedoelt hij bijvoorbeeld een samenwerking 
die ze in het verleden hebben gedaan met 
 jongeren. Hij zou het koor wel willen laten 
betrekken bij projecten in het dorp, zoals toneel
uitvoeringen en zo noemt hij nog enkele moge
lijkheden. Al met al wil hij het koor vooral alles 
laten proeven wat muziek ons biedt. Niet voor 
niets omschrijft Oleg muziek als iets universeels 
waar de mens niet zonder kan en hij ervaart 
graag allerlei uitingsvormen van muziek.
Naast het nastreven van bepaalde doelen door 
het koor noemt Oleg nog een aantal andere 
waarden die hij minstens zo belangrijk vindt in 
zijn werk met koren. Dit zijn: plezier, gezelligheid 
en saamhorigheid. Deze drie dingen staan op 
gelijke voet met de prestaties van een koor. Oleg 
vindt het belangrijk dat iedereen plezier heeft in 
de muziek. Zowel het koor dat zingt als het 
publiek, moet hier een positief gevoel bij krijgen. 

Oleg Morozov speelt op zijn vleugel (foto Andries Hof)
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Oleg noemt als doel van zijn leven zelfs dat hij 
met zijn kleine bijdrage, de muziek, mensen en 
de wereld in positieve zin wil beïnvloeden. Zijn 
ervaring daarmee is dat alle positiviteit die hij 
weggeeft drie keer zo sterk terugkomt. Hij voelt 
zich krachtig als hij vanachter zijn piano mensen 
in hun ziel kan raken.

Genieten, gezelligheid, saamhorigheid, Oleg 
noemt het steeds weer. Muziek verbindt hem 
met mensen over de hele wereld. In Garmer
wolde betekent dit dat er bij de repetities regel
matig langer doorgezongen wordt en daarna 
nog gebabbeld wordt over van alles en nog wat. 
Bij de laatste repetitie was het zo gezellig dat ze 
bijna dorpshuis De Leeuw uitgedrukt werden, 
omdat de deur toch echt op slot moest. Het is 
duidelijk dat het werken met koren, het werken 
met muziek, voor Oleg meer is dan werk. Het is 
een middel om zijn bijdrage te bieden aan een 
positievere wereld!

Freek Mandema Oleg in actie op het jubileumfeest van de G&T (foto Carla Winkelman)

Kerstmorgen in Thesinge
Ook afgelopen kerst werden de Thesingers op 
kerstmorgen vanaf zes uur gewekt met kerst
muziek. Vanaf half zes verzamelden blazers en 
zangers zich bij de directeur kerstmorgen muziek 
Lammert Plijter in de keuken. Daar stonden, als 
opwarmertje voor de komende twee dagen van 
overvloed, koffie, thee, suikerbrood en kerst

Ere zij God op de Til (Koos van de Belt)

brood al klaar als eerste maagvulling. Dat, en 
het vooruitzicht dat de weersomstandigheden 
dit jaar een plezierige rondgang door het dorp 
mogelijk zouden maken, zorgden voor een 
 prettige ontspannen sfeer. Lammert wist te ver
tellen dat het samenvallen van kerstmorgen en 
volle maan 38 jaar geleden voor het laatst was 

 voorgekomen. Voor alle aanwezigen was het 
derhalve een unieke ervaring.
Buitengekomen hadden we een prachtig uitzicht 
op de verlichte satelliet, die vanuit het noord
westen het Groninger platteland bescheen.
Begeleid door die volle maan werden in vlot 
tempo de bekende liederen ten gehore gebracht, 
waarbij gordijnen, ramen en deuren veelal 
waren geopend om ten volle mee te kunnen 
genieten. Mooi om te ervaren hoe deze traditie 
leeft en wordt gewaardeerd. 
Van oost tot west, van noord tot zuid, heel 
 Thesinge werd doorkruist. Speciaal bij nieuwe 
mensen (inwoners die het afgelopen jaar in 
 Thesinge zijn neergestreken) werd halt gehou
den om hen kennis te laten maken met de 
manier waarop in Thesinge de kerstdagen 
beginnen.
Om circa kwart voor acht kwamen we aan bij 
mevrouw Ritsema, die zoals gebruikelijk weer 
voor een heerlijk ontbijt had gezorgd. En daar
mee werd het begin van kerstmorgen weer afge
sloten. 

Koos van de Belt

Kerstavond
Kerstnachtdienst in de mooie volle N.H. kerk 
van Garmerwolde op donderdag 24 december 
2015 met (oud)dorpsgenoot Sanne Werkman 
als voorganger.
Al zingend werd het (kaars)licht in de kerk 
gebracht door Sanne, Betsy van de Belt, Ton 
Werdekker en Wim Benneker. Het was een 
mooie dienst met mooie zang, zowel solo als 
door het Gemengd Mannenkoor en door ieder
een die de kerstnacht in de kerk aanwezig was.
Na de dienst kon men elkaar een goede kerst en 
alvast een goed 2016 toewensen onder het genot 
van banket met glühwein of chocolademelk.

Na middernacht kon men nog thuis (of even de 
straat inlopend) naar de mooie klanken van de 
Trekpadbloazers luisteren. Ook zij hadden 
prachtig weer en konden rustig van plek naar 
plek lopen. Soms stond er al een borrel klaar of 
werd die spontaan gebracht.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Tijd voor een hartversterkertje 
(foto Sieb-Klaas Iwema)
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Carbidschieten op oudjaarsdag
Op verzoek van Dorpsbelangen Thesinge werd 
op oudjaarsdag in samenwerking met de IJs
vereniging het carbidschieten georganiseerd. 
Bij het Scheuvelhoes zetten Jan van der Veen, 
Menco Ridder en Martijn Bol de materialen in 
stelling. De techniek van het carbidschieten 
hebben zij verbeterd door een vergasser te 
maken. Bij het carbid wordt water gedaan waar
door gas gevormd wordt. In een reservoir wordt 
dit gas opgeslagen. Het gas wordt in de melkbus 
met carbid gespoten waarna met een gasbran
der de zaak wordt aangestoken. De voetbal die 
de melkbus afsluit wordt met gigantische kracht 
weggeblazen. Om te voorkomen dat de ballen 
over het hele ijsbaanveld wegrollen werd een 
ballenvanger geconstrueerd. Het evenement op 
deze oudjaarsdag was een succes want het 
Scheuvelhoes zat gezellig vol met dorps genoten 
die zich te goed deden aan snert, glühwein en 
oliebollen.

Truus Top

Oud en nieuw 
in Thesinge

Appie Ridder smeert de klok in Thesinge 
(foto Pluc Plaatsman)

Kloksmeren in volle gang (foto Sieb-Klaas Iwema)

Op oudjaarsdag was het ’s avonds prachtig stil 
weer; het siervuurwerk ging mooi recht de lucht 
in waar het uitstekend tot ontploffing kwam. 
Even na twaalven kwam men bij de kerktoren 
samen om elkaar een gelukkig nieuwjaar te 
wensen en kon men de torenklok laten luiden. 
Er kwamen heel wat mensen op af.

Sieb-Klaas Iwema (en Jan Willem van Geffen) laten de bussen knallen tijdens het carbidschieten 
in Garmerwolde. (foto Andries Hof)

Oud en nieuw in Garmerwolde
Na het luiden kon men nog naar café  Jägermeister 
om daar nog mensen geluk te wensen. Ook hier 
kwamen weer aardig wat mensen op af. Men 
kon lekker ouderwets dansen op de jaren 
70/80/90muziek door dj Douwe en Peter van 
‘The Magic Five’.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Op zondag 20 december was er in dorpshuis De 
Leeuw een kerstbuffet. Er waren 50 à 60 
 volwassenen opgegeven en 20 à 25 kinderen. 
De vrijwilligers hadden een vijfgangenkerst
menu klaargemaakt. Men kon beginnen met 
zalmbavarois. De tweede gang was uiensoep 
met kaascroutons en de derde gang gepofte biet 
met geitenkaas. De vierde gang bestond uit 
meerdere gerechten waaronder vis met citroen 
en tomaat en rucolasalade met aardbei en 
 avocado. Ook bij de laatste gang kon men uit 
meerdere mogelijkheden kiezen, onder meer uit 
brownies en omacrème met kers. Onder het 
genot van een gezellig drankje en/of gesprek en 
met achtergrondkerstmuziek door de ‘Kerstster’ 
(de live band  red.) was zowaar de vijfde gang 
zomaar aan de beurt en het eind van een heer
lijk buffet alweer daar.

Sieb-Klaas Iwema

Kerstbuffet

Op naar de vijfde gang (foto Sieb-Klaas Iwema)
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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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Jazz leeft!
In weerwil van de sombere beweringen die je de laatste jaren 
hoort is jazz nog lang niet dood. Een nieuwe generatie borduurt 
en  improviseert voort. Dat bewees het Rose  Ellis Quartet met hun 
nieuwjaarsconcert op 3 januari in de Kloosterkerk in Thesinge. 
Stichting Felicitas organiseerde het evenement.

Het kwartet bestaat uit Roos Plaatsman (zang), Daan Kleijn (gitaar), 
Tobias Nijboer (bas) en Joan Terol Amigó (drums). Drijvende kracht is de 
zeer getalenteerde Roos Plaatsman (jazeker, dochter van Pluc en Irene 
Plaatsman uit Thesinge) die in New York woont en werkt. Meer informatie 
over Roos vindt u in de G&T van oktober 2015 (New York Calling op p.6).
Roos heeft een prachtige stem die af en toe doet denken aan Billie Holiday 
(inderdaad een idool van haar). Maar ook veel indruk maakt het feit dat ze 
zelf muziek schrijft, hele mooie liedjes met een eigen karakter.

Liedjes
Naast die eigen nummers voerde de band een aantal jazzstandards uit, ook 
op geheel eigen wijze gebracht. Leuk was het verhaal dat Roos vertelde over 
een song van Billie Holiday die nooit op een plaat heeft gestaan. Ze kreeg 
het liedje van iemand tijdens een optreden in Den Haag en ze vertelde dat 
de titel en het onderwerp (Preacher Boy) haar eerst niet zo aan stonden. 
Totdat ze bedacht dat haar eigen vader de zoon van een dominee is!

Mooi geluid
De bandleden speelden fantastisch, deden knappe solo’s en een en ander 
klonk als een klok in de met een verbazend goede akoestiek gezegende 
Kloosterkerk.

Mij viel ook het prachtige gitaargeluid op, soms hoorde je een piano, dan 
weer een harp. Navraag bij Daan Kleijn leert dat het een arch top gitaar 
is. Het achter en voorblad van de gitaar zijn een beetje gebogen waardoor 
het een grote jazzgitaar is met een flinke klankkast en er zo een mooi vol 
akoestisch houtachtig geluid ontstaat.
De kerk was bomvol, het publiek luisterde ademloos en vroeg en kreeg 
een toegift. Een fantastisch begin van het nieuwe jaar.

Jan Ceulen

Het Rose Ellis Quartet in de Kloosterkerk (foto Pluc Plaatsman)

Op donderdag 17 december had de Popschool een uitvoering in dorpshuis 
De Leeuw te Garmerwolde met verschillende muziekbandjes. In de middag 
waren de jongste deelnemers. Men bracht vier tot vijf liedjes ten gehore; het 

Uitvoering Popschool klonk goed: men zong en bespeelde de instrumenten vol overgave. Helaas 
was de opkomst van het publiek aan de zuinige kant.
De avond was voor de gevorderde en soms al bekendere bandjes.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Roderick op gitaar, Famke, Eline en Maike (zang), Joris op drums en 
Lucas op gitaar (foto Sieb-Klaas Iwema)

Roderick (bandbegeleider Popschool op synthesizer), Eerin (zang),  
Bas op drums en Tren op gitaar (foto Sieb-Klaas Iwema)

Drie koren en één dirigent
Het Gemengd Mannenkoor Garmerwolde verzorgt op zondag 21 februari 
een concert in de kerk van Garmerwolde. Het koor staat onder leiding van 
dirigent Oleg Morozov. Voor deze zangmiddag zijn twee andere koren 
uitgenodigd waar Oleg Morozov de muzikale begeleiding ook verzorgt.
Uit Rolde komt het dameskoor de Roetloosingers en daarnaast zal  
het dameskoor Oosterhoogebrug aanwezig zijn. De drie koren zullen 
 afzonderlijk enkele nummers ten gehore brengen en aan het slot zullen ze 
gezamenlijk een paar nummers zingen, waarbij het publiek wordt uit
genodigd mee te zingen.
De middag begint om 15.00 uur. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de 
Agrishop en kosten € 5,00. De kaarten zijn ook te reserveren bij Marian 
Baarda, tel. 050 541 4205, email marianbaarda@planet.nl

Marian Baarda

Eten en zingen met The Beatles
Een avond met lekker eten en zingen tot je schor bent. Meezingen met 
Nederlandse, alternatieve teksten, geschreven door  Bindervoet en Hen
kes, op songs van de Beatles. Dus geen vertalingen, je krijgt de teksten 
op A4’tjes. Voor sommige mensen: vergeet niet je leesbril mee te nemen…
Het eten bestaat uit koude en warme voorgerechten, je kunt eten tot je 
genoeg hebt. Theo Spijker kookt, bijgestaan door Cathelijn en Edwin.
Wanneer: Zaterdag 27 februari
Waar:  Dorpshuis de Leeuw (cafégedeelte)
Tijd:  Inloop tussen 18.00 en 18.30 uur
Kosten: € 12,50 p.p.
Opgeven: trspijker@email.com of info@dorpshuisdeleeuw.nl

Cathelijn, Edwin en Theo
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Nieuwe bewoners
Een huwelijk en een nieuwe woning, beide 
in het laatste kwartaal van 2015. Boukje en 
Michel Harkema, al 15 jaar samen, zijn in 
oktober getrouwd en in december met hun 
twee kinderen in Garmerwolde aan de Mees-
ter Rijkensstraat komen wonen. Voor zowel 
het huwelijk als de verhuizing gold: ach, het 
werd wel eens tijd. 

Hun beider jeugd ligt grotendeels in Delfzijl, voor 
school en opleiding zijn ze in de stad Groningen 
terechtgekomen, en na wat omzwervingen heb
ben ze de afgelopen negen jaar in Ruischer
waard gewoond. Die buurt werd wat drukker, het 
huis wat te klein; tijd om verder te kijken. Op 
zoek naar meer rust en ruimte, bij voorkeur aan 
de noordoostkant van de stad, kwamen ze uit in 
Garmerwolde, waar nog een woning te koop 
stond die precies naar hun zin was. Veel meer 
dan de meubels hun plaats geven en de kinder
kamers schilderen was niet nodig. Bovendien 
heeft het dorp een mooie kleine basisschool 
voor de kinderen.
Die kinderen, dat zijn Niels van 6 jaar, en Amber 
van 4 jaar oud. Ze konden na de kerstvakantie 
op hun nieuwe school beginnen. Dat was span
nend maar gelukkig ook leuk. Niels houdt van 
voetbal en is van F.C. Lewenborg overgestapt 
naar GEO. Amber houdt ook van voetballen, 
maar nog meer van dansen en fietsen.
Michel houdt ook van fietsen. Hij doet dat dage
lijks naar zijn werk bij de gemeente in Haren. 

Michel werkt 36 uur per week als klantmanager 
bij de afdeling WIJZ, waar mensen met vragen 
op het gebied van WMO, jeugdhulp, werk en 
inkomen terechtkunnen. Met enige regelmaat is 
hij al zeer vroeg op pad om daar om 7 uur ‘s 
morgens te kunnen beginnen. Hij kan dan op tijd 
weer naar huis zodat hij, op de dagen dat Boukje 
‘s middags moet werken, thuis is wanneer de 
kinderen uit school komen.
Boukje heeft eerder gewerkt als kok, maar zij is 
na enige tijd de opleiding SPW gaan doen en 
werkt nu in Hoogkerk bij de NOVO als woon
begeleider in een appartementencomplex waar 
circa 28 cliënten met een lichte of minder lichte 

verstandelijke beperking wonen. Die bewoners 
willen zo zelfstandig mogelijk hun eigen huis
houding voeren maar kunnen 24 uur per dag 
een beroep doen op begeleiding en ondersteu
ning. Boukje heeft onregelmatige diensten en 
werkt gemiddeld 28 uur per week. Het plan is dat 
zij in de zomermaanden ook op de fiets naar het 
werk gaat, maar voorlopig wordt het toch de 
auto. In haar vrije tijd doet ze aan Zumba, of de 
HITtraining, een korte intensieve fitnesstraining 
bij Dijkman Sport. Michel wil nog wel eens een 
rondje hardlopen hier in de buurt.

Simone Tjakkes

Michel, Niels, Amber en Boukje (foto Andries Hof)

Nieuwe bewoners 
Kort na de familie Harkema (in de Meester 
Rijkensstraat) is Marcel Vervaart met zijn 
twee dochters aan de W.F. Hildebrandstraat 
14 komen wonen. Vaak is het argument dat 
Garmerwolde zo lekker dichtbij de stad ligt, 
maar voor Marcel geldt dat Garmerwolde 
mooi dichtbij Ten Boer gelegen is.

Marcel, geboren en getogen Zoetermeerder, 
heeft zeven jaar in Ten Boer gewoond en wilde 
na zijn scheiding in de buurt van Ten Boer blijven 
wonen, met name omdat zijn kinderen deels bij 
hun moeder blijven wonen en daar naar school 
gaan. Zijn dochters Mara en AnneMay zijn res
pectievelijk bijna 9 jaar en 5 jaar oud en zitten op 
basisschool de Huifkar. Mara vindt voetballen 
leuk, maar nog leuker vindt ze haar paard, dat 
ze verzorgt en waar ze op rijdt. AnneMay is nog 
bezig met haar zwemlessen en heeft het wel 

eens over ballet, maar dat zijn plannen voor over 
een tijdje.
Marcel heeft zijn dochters om de week bij hem 
thuis. Als zij er niet zijn, heeft hij altijd zijn hond 
Cody nog, die de nodige aandacht vraagt. Cody 
is een dalmador, een kruising tussen een dalma
tiër (zie zijn vlekjes) en een labrador, een leuke 
hond met veel energie en een klein hartje.
Marcel heeft eerder gewerkt als kok, maar toen 
dat fysiek niet meer lukte, kreeg hij de gelegen
heid om als accountmanager bij Telecom Frema, 
gevestigd in Winschoten, aan de slag te gaan. 
Telecom Frema richt zich met name op de zake
lijke markt en Marcel maakt flink kilometers om 
nieuwe en bestaande klanten te bezoeken.
De eerste kennismaking met Garmerwolde is 
Marcel goed bevallen; hij voelde zich welkom in 
de straat en de meisjes zijn ook al bezig geweest 
de buurt te verkennen.

Simone Tjakkes Mara, Marcel en Anne-May (foto Andries Hof)
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In 2015 zijn er veel huizen in onze omgeving 
hersteld na aardbevingsschade. Zo ook het 
huis waar Jo en Trieneke Schuppert-Plijter al 
37 jaar wonen, midden in Thesinge aan het 
Hendrik Ridderplein. (Dit stuk was bedoeld 
voor de decemberkrant bij de betreffende 
foto’s - red.)

‘Wij wonen hier mooi in het “centrum” van het 
dorp en hebben vanuit de kamer uitzicht op de 
Molenweg en op alles wat het dorp binnenkomt. 
Er is altijd wel reuring om ons heen en daar 
genieten we van.’ 
In juli 2013 ontdekten Jo en Trieneke scheuren 
in het pleisterwerk en later bleek dat er ook 
scheuren in de buitenmuren zaten. In mei 2014 
is begonnen met het herstel. Erwin van Zanten, 
de uitvoerder, heeft meters wokkels ter verstevi
ging aangebracht. Het stucwerk kon pas na de 
winter gedaan worden zodat het huis er een 
periode wat armoedig bij stond. Maar in het 
voorjaar van 2015 werd alles weer mooi gemaakt 
en op 3 augustus jl. was alles klaar. ‘Wat een 
opluchting en wat zijn we er blij mee’, verzuch
ten Jo en Trieneke. ‘In huis hadden we er verder 
geen rommel van maar je bent er wel druk mee.’
Jo heeft veel voorbereidend werk zelf gedaan. 
Hij heeft alle tijd sinds hij, alweer 15 jaar  geleden, 
stopte met werken. En hun dochter Miranda 
staat ook heel stoer op de foto, met een bescher
mende bril op de pleisterlaag te verwijderen met 
een drilboor.

Blij met herstel van hun woning

‘Toen alles klaar was hebben we een mooi 
nieuw smeedijzeren hekwerk geplaatst om het 
geheel af te maken. In 2016 worden de dakka
pellen vernieuwd met kiepkantelramen. Daarna 
zijn er nog wel wat verfklussen te doen maar dat 
stelt niet veel voor. We kunnen onze tijd ook wel 
anders invullen. Er is altijd genoeg te doen. Dit 
jaar komt onze dochter in Bedum te wonen en is 
onze hulp daar zeker ook gewenst. En we kijken 

uit naar leuke reisjes naar warmere oorden in 
mei en september. Dat is wel een zoektocht nu 
het zo onrustig is in de wereld. We zijn een aan
tal keren naar Turkije geweest maar weten nog 
niet of dat verstandig is voor de volgende trip. 
We hopen dat de rust in de wereld mag weder
keren. Vrede op aarde is een mooie wens voor 
2016.’

Truus Top

Erwin van Zanten krabt zich eens achter het oor bij het inschatten van het werk 
(foto Trieneke Schuppert)

IJsvereniging Presto had op donderdag  
10 december in dorpshuis De Leeuw haar 
jaarlijkse ledenvergadering. Presto blijft lid 
van de KNSB nu deze de nieuwe voorwaar-
den voor de kleine schaatsverenigingen heeft 
bijgesteld. Een KNSB-lidmaatschap heeft 
als voordeel dat je ook bij grote schaats-
wedstrijden mee mag doen.

De contributie is gelijk gebleven (€ 7,50), Johan 
Haringa heeft zijn functie in het bestuur neer
gelegd en wordt opgevolgd door Jeroen Schwab. 
Men kijkt of het schaatsveldje achter de Oude 
Rijksweg naar het oude oefenveld op het terrein 
van vv GEO kan komen (naast het kunstgras
veld). Hiervoor moet nog het een en ander 
besproken en bekeken worden. Dit veld wordt 
van de N.H. kerk gehuurd. Het is gedraineerd, 
maar hoe loopt de waterafvoer? Gaat de drai

IJs en weder dienende
nage onder het kunstgrasveld door? Hier zal 
nog wel eens over vergaderd worden.
Tenslotte was de heer Egbert Post gevraagd om 
over zijn tijd als begeleider van verschillende 
schaatsteams, bijvoorbeeld het Chinese team, 
te komen vertellen. Hij hoort met tevredenheid 
aan dat  als de schaatsbaan gerealiseerd wordt 
 het een 200meterbaan wordt. Krachtsport
training met bijvoorbeeld een aquabag, een 
soort weekendtas met water erin, is goed. Je 
denkt ‘Ik ben er’, maar dan komt nog de door
druk van het water. Men mocht het uitproberen; 
het viel vies tegen. In de zomermaanden mooie 
lange afstanden skeeleren is een goede voor
bereiding; daarna met les van trainer Jaap  Hartog 
nog even de goede schaatstechniek oefenen en 
vervolgens een kwart marathon op het ijs van 
Kardinge schaatsen.

Worstelen met een aquabag 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

En zo was na een dankwoord aan de heer Post 
en de aanwezige leden de avond zo weer voor
bij.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema
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Wist-u-dat…
•  bij de redactievergadering op 5 januari in Thesinge slechts één 

redactielid uit Garmerwolde aanwezig was, onze bikkel Freek 
Mandema?

•  de rest niet durfde vanwege ‘code rood’?
•  we desondanks Garmerwolde in deze krant toch nog wat aandacht 

hebben weten te geven?

•  Marjon Vuijst uit de Havenstraat in Thesinge op dinsdagmorgen 5 
januari tijdens het telefoneren tot haar grote verbazing voor het raam 
een schaatser voorbij zag komen?

•  ze meteen haar schaatsen pakte en ook eropuit ging?
•  er meer schaatsers in het dorp waren en die ochtend uitmondde in 

een spontaan koek en zopiefeestje met glühwein en warme 
chocolademelk?

•  Roelie Dijkema uit Thesinge met haar 83 jaar met de tijd meegaat?
•  ze snowsteps met spikes onder haar schoenen had gebonden en zo 

de post uit de brievenbus heeft gehaald?
•  toen ze 13 was het ook een keer spekglad was?
•  Roelie, die destijds in Zuidwolde woonde, gewoon naar de HBS in de 

stad liep?
•  het voor fietsen te glad was en ze de hele weg langs de ‘onderwal’ 

moest lopen om niet uit te glijden?
•  er toen nog geen snowsteps met spikes bestonden?
•  Roelie niet van ijzel houdt omdat ze zich dan heel opgesloten voelt?
•  ze gelukkig altijd wel wat eten in huis heeft?

Winter 2016

•  Janna Hofstede de Noaberstee wegens gladheid heeft afgelast?
•  ieder nadeel zijn voordeel heeft en Janna van de gelegenheid 

gebruik heeft gemaakt om haar vrieskast te ontdooien?
•  het koud genoeg was om de inhoud buiten te leggen?

•  toen Parry de Raad uit Thesinge dinsdag 5 januari Anna Vink naar de 
dokterspost aan het Damsterdiep wilde brengen, hij moest remmen 
omdat een auto vóór hem afremde?

•  zijn auto helaas doorgleed en op de voorganger botste?
•  de auto van Parry moest worden weggesleept?
•  er gelukkig alleen blikschade was en Parry, Anna en de andere 

chauffeur met de schrik vrij kwamen?

•  het door de gladheid voor een aantal melkveehouders spannend 
was?

•  Jacob Ritsema gelukkig opgelucht kon ademhalen omdat zijn bedrijf 
aan de Bovenrijgeweg goed bereikbaar was en de melk opgehaald 
kon worden?

•  het er voor de families Holtman en Van der Veen in het Klunder op 
donderdagmorgen 7 januari om spande?

•  de melk die dag opgehaald moest worden omdat anders alles moest 
worden weggegooid?

•  er met vereende krachten tot aan het begin van de middag gewerkt 
werd om de weg naar beide bedrijven ijsvrij te krijgen?

•  dit lukte en de bedrijven bereikbaar waren en de melk kon worden 
opgehaald?
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Winter 2016

•  de verlichting in huis op zondag 3 januari herhaaldelijk flikkerde? 
•  velen dachten dat er iets aan hun lampen mankeerde en op 

onderzoek uitgingen?
•  dit werd veroorzaakt door ijsvorming op de hoogspanningskabels?
•  hierdoor de kabels zwaarder worden, de wind er grip op krijgt en de 

lijnen in beweging komen?
•  dit ‘lijndansen’ tot zogeheten spanningsdips in het elektriciteitsnet

werk leidt?

•  de Agrishop in Garmerwolde tijdens de ijzelperiode van 5 tot en met 
7 januari 2016 gewoon open was maar er op dinsdag niets is 
aangeleverd? 

•  op de andere dagen alles wat later binnenkwam?
•  Eliza thuis is gebleven omdat het vanaf haar woonplaats absoluut 

niet verantwoord was om op pad te gaan?
•  Simon er de eerste dag dus alleen voor stond maar hij het prima 

aankon omdat er toch minder klanten kwamen?
•  de zakken strooizout wegvlogen en hij nu alleen nog kleine zakjes 

heeft?
•  hijzelf ook kwistig met zout heeft gestrooid zodat de mensen veilig de 

winkel in konden komen?
•  Simon die dagen ondanks alles toch goed heeft verkocht omdat er 

wat meer mensen uit de buurt kwamen en minder van buiten?
•  sommige mensen ook boodschappen meenamen voor hun aan huis 

gekluisterde buren?
•  het aloude ‘noaberschap’ in zulke dagen dus heel belangrijk is?

•  de krant in Garmerwolde elke dag trouw werd bezorgd evenals de 
gratis kranten en de reclame, waarvoor hulde aan de bezorgers?

•  PostNL er niet door durfde maar voor rouwpost een uitzondering 
werd gemaakt?

•  veel bijeenkomsten zijn afgezegd of verschoven en de kinderen van 
dinsdag tot en met donderdag ijzelvrij hadden van school?

•  er werd geschaatst in de L. van der Veenstraat en men dit schaatsen 
op straat ook wel ‘straatsen’ noemt?

•  de auto’s nu ineens wél langzaam over de Dorpsweg konden rijden?
•  de grijze containers niet werden geleegd omdat de vuilniswagens de 

weg niet op konden?
•  Theo Remkes uit Thesinge bij de Stadsweg uit moest wijken voor 

een melkauto en bijna van de weg gleed omdat het gladder was dan 
hij dacht?

•  de winter zaterdag 16 januari opnieuw aan de deur klopte met deze 
keer geen ijzel maar sneeuw?

•  de eerste sneeuwpoppen weer verschenen en ook de sleetjes weer 
te voorschijn werden gehaald?

•  folderloper Andreas uit Thesinge de kranten en folders niet kon 
bezorgen en Teun en Guus Tammens deze taak een dag later van 
hem hebben overgenomen?

•  Andreas op donderdag, na twee vrije dagen, weer opgehaald werd 
door de taxi om naar zijn werk te gaan?

•  hij ’s middags bij thuiskomst met de taxi toch nog een smakker 
maakte op het eigen erf?

•  hij er gelukkig alleen een pijnlijk achterste aan overhield?

Enkele tips om je bij gladheid staande 
te houden:

•  doe spikes onder je schoenen

•  trek sokken over je schoenen

•  bind onder je schoenen een schuurspons 

met een veter of een stuk touw

•  loop een beetje voorover

•  schuifel als een pinguïn

meer Winter op p. 10 >> 
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•  krantenbezorger Rikus van der Woude de krant op dinsdag met hulp 
van Willem Oomkes in de directe omgeving van Thesinge wel heeft 
bezorgd?

•  Willem sokken over zijn schoenen had gedaan en zo de brievenbus
sen wist te bereiken?

•  Rikus dagelijks een bezorgroute rijdt van 100 kilometer en dit op 
dinsdag en woensdag onmogelijk was?

•  Coby van Huis uit Thesinge door haar man Bert met de auto naar 
verzorgingshuis Bloemhof is gebracht?

•  zij vertelde dat ze, als dit niet mogelijk was geweest, wel lopend was 
gegaan?

•  de collega’s die niet konden komen zoveel mogelijk vervangen zijn 
door opgetrommelde collega’s uit de buurt van Bloemhof?

•  de warme maaltijd altijd een dag tevoren wordt bezorgd en de 
bewoners alle noodzakelijke zorg hebben gekregen?

•  er veel begrip was van de bewoners voor de werkdruk bij het 
personeel?

•  het op 3 januari heel gezellig was op straat door het vrolijke getinkel 
van de boomtakken? de hond van Jan en Detta uit Garmerwolde 
daar helemaal van slag door was daar hij niet wist waar het lawaai 
vandaan kwam?

•  ook honden kunnen uitglijden en dan heel verbaasd kijken?

•  de medicijnen elke dag bij de huisarts werden bezorgd maar niet 
door de patiënten werden opgehaald?

•  de assistentes een ijzelrooster hadden opgesteld maar het toch niet 
lukte om elke dag te komen?

•  de vrouw van dokter Van Beukering toen is ingevallen?
•  het erg rustig was in de praktijk maar het in de week van 11 januari 

juist heel druk was bij de huisarts?

Wist-u-dat…
•  weerman John Havinga (kleinzoon van voormalig slager Havinga) een 

lezing heeft gegeven bij Noaberstee?
•  u hier alles over kunt lezen op thesinge.com/noaberstee en daar ook de 

wekelijkse activiteiten kunt volgen en dit zeker de moeite waard is?
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Over het verlies van een geliefde aan de dood 
en wat dat teweegbrengt in het soms on-
begaanbare landschap van rouw. En over ‘de 
omgeving’, die in het begin luistert, troost, 
ondersteunt en het wellicht probeert op te 
lossen, maar zelf ook wordt geraakt door het 
onvermogen om te gaan met de dood. Tja, 
ach, dan neem je toch gewoon een hond?

Lotus Uitvaartverzorging uit Thesinge organi
seert de voorstelling ‘Dan neem je toch gewoon 
een hond?’, uitgevoerd door theatergezelschap 
‘De Kunst van het Rouwen’ onder regie van 
 Margreet Blanken. Na de voorstelling is er 
gelegen heid na te praten onder begeleiding van 
Maria Derksen, rouwtherapeut.

Dan neem je toch gewoon een hond?
Het stuk wordt gespeeld op zaterdag 13 febru
ari, aanvang om 20.00 uur in Vleugel F van De 
Biotoop, Kerklaan 30, 9751 NN Haren.
Entree is € 11,50 inclusief kopje koffie/thee 
(graag contant bij ingang, geen pin).
Het is mogelijk het bezoek aan de voorstelling te 
combineren met een maaltijd vooraf, om 18.00 
uur (dit alleen bij voldoende aanmeldingen).
Voorstelling inclusief eten kost € 21,50 (even
eens contant en zo mogelijk gepast).
Reserveren is gewenst (maaltijd vóór 8 februari 
opgeven): info@lotusuitvaart.nl. Meer info vindt 
u op www.dekunstvanhetrouwen.nl, 
www.lotusuitvaart.nl en 
www.praktijkrouwenverlies.nl

Nellian Dijkema

Jaren 60 feest!
In café Jägermeister in Garmerwolde wordt op 
13 februari een sixtiesfeest georganiseerd.
Met de al jaren populaire band Roots 66 belooft 
het een swingende avond te worden.
Het feest begint om 21.00 uur.
De entree bedraagt € 5,00 als er een reservering 
is gedaan. Aan de zaal kost een kaartje € 7,50.
Reserveren is verstandig want de ruimte  
is beperkt. Telefonisch reserveren bij Dienco  
Bolhuis: 06 81 905 447 of via email: 
dbolhuis5@ziggo.nl

Truus Top

Pianoles voor 
kinderen
In mijn pianolespraktijk is per 1 februari 2016 
plaats voor een aantal kinderen in de leeftijd van 
6 tot 9 jaar. Ze kunnen een speciaal voor kinde
ren gemaakte methode volgen. Het is de bedoe
ling dat (vooral in het begin) een van de ouders 
bij de les aanwezig is. Deze ouder kan zich dan 
de beginselen van het pianospelen eigen maken 
zodat hij/zij kan helpen bij het thuis oefenen van 
de pianolessen.
Om goed te leren pianospelen is het aan te 
raden om op jonge leeftijd te beginnen.
Tot de zomervakantie krijgen deze kinderen 
25% korting. Voor vragen en info: Cees Leurs, 
W.F. Hildebrandstraat 57, Garmerwolde. 
Tel. 050 313 4043. 
Zie ook www.pianostudiocees.nl

Cees Leurs

Popsport, hét talentenprogramma voor jonge 
bands en acts, gaat voor de tweede keer van 
start in de provincie Groningen. Getalenteer-
de en gedreven bands, muzikanten en muzi-
kale acts tussen de 12 en 20 jaar krijgen de 
kans om vier maanden gecoacht te worden 
door professionals.

Met een divers aanbod aan workshops ontwik
kelen zij hun artistieke, zakelijke en sociale skills 
en maken ze kennis met de muziekbusiness. Van 
singersongwriter tot metalband, van pop & rock
band tot DJ / producer en van rapper tot jazz
band: iedereen tussen de 12 en 20 jaar die méér 
wil met zijn of haar muziek kan zich aanmelden 
voor Popsport. Aanmelden gaat via www.pop
sport.nl/inschrijven en kan tot en met 1 februari. 
Popsport Groningen is een samen werking  tussen 
Stichting Popsport en De  Rijdende Popschool.
In februari worden de deelnemende bands en 
muzikanten geselecteerd. Van februari tot en 
met mei volgen de deelnemers gezamenlijke 

Popsport Groningen 2016 gaat van start
Muzikaal talent tussen 12 en 20 jaar kan zich aanmelden voor coaching door professionals

workshops, nemen ze een nummer op, krijgen 
ze individuele begeleiding en een professionele 
fotoshoot. Het programma wordt afgesloten met 
een showcase waar elke act zich presenteert 
aan fans en publiek. Op deze avond wordt de 
act die zich het meest ontwikkeld heeft, gekozen 
om door te stromen naar het verdiepende lande
lijke traject dat in september van start gaat. 
Daarnaast worden alle deelnemers member van 
het ‘Popsport Network’. Hierdoor kunnen ze het 
hele jaar door profiteren van allerlei interessante 
workshops, masterclasses, gratis concertkaar
ten, speelplekken en meer.

Wie: muzikanten, bands en acts van 12 t/m 20 
jaar.
Wat: workshops, coaching, optredens en ont
moetingen met andere muzikanten en professi
onals. Meer informatie over het traject: 
www.popsport.nl.
Waar: verschillende locaties in Groningen, af 
gestemd op de deelnemers.

Wanneer: februari t/m mei 2016.
Waarom: het is een unieke en hele leuke kans 
om als muzikant of band een stap verder te 
komen!
Hoe: aanmelden via het formulier op www.pop
sport.nl/inschrijven t/m 1 februari.

Sabine Hoes
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Eemskanaaldijk
Het trillen van de damwanden tussen de Brons
sluis en Woltersum is klaar! Ook de tijdelijke 
bruine waterafstotende klei is weer netjes 
gebruikt en tegen de damwanden gelegd.
Op vrijdagmorgen 18 december 2015 hebben 
de opdrachtgevers Waterschap Noorderzijlvest 
en Rijkswaterstaat vanaf de boot ‘De Pluimpot’ 
samen met de uitvoerders van de bedrijven die 
er aan hebben meegewerkt een inspectie uitge
voerd. Vervolgens hebben ze de punten van 
aandacht in het infocentrum aan de Grasdijkweg 
in Garmerwolde (deze is in de zomer weer up

todate gemaakt) besproken en samen geluncht.
Hierna ging men in een deel van Garmerwolde, 
Ten Boer en Woltersum langs de deur om voor 
de eventuele overlast een lekkere kerstkrans 
aan te bieden; om deze, indien men aanwezig 
was, persoonlijk te overhandigen en de bewo
ners te bedanken voor het begrip.
Inmiddels is men begonnen om de 1,5 tot 2 km 
de wilduittreders (voor zwemmend gedierte – 
red.) weer in ere te herstellen, en om de 50 tot 
60 meter trapjes te plaatsen, zodat ook de mens 
eruit kan. Als u dit leest kan het werk helemaal 
klaar zijn.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema
Een omwonende krijgt tot zijn grote vreugde 
een krans (foto Sieb-Klaas Iwema)

Mensentrapje (foto Sieb-Klaas Iwema)Wilduittreder (foto Sieb-Klaas Iwema)

gentexpress@hotmail.comi n g e z o n d e n  b r i e f

Het nieuwe fietspad langs de oude Stadsweg komt er
Op 16 december hebben Provinciale Staten van Groningen het 
‘Realisatiebesluit Fietsroute Plus Groningen Ten Boer’ besproken 
en er een positief besluit over genomen. Tijdens de beraadslaging 
zijn twee moties ingediend. Deze zijn na stemming verworpen. Na 
de beraadslaging en stemming is het besluit bij de voordracht vast
gesteld met de fracties van de PVV en Partij voor de Dieren tegen.
Dit betekent dat wij (de gebruikers)  na vertraging, kritiek en 
bezwaren  nu eindelijk het vooruitzicht hebben op een prachtig, 
comfortabel, snel en veilig fietspad van 3 meter breed langs de 
oude Stadsweg. Dat we niet meer elke tegenligger gespannen 
tegemoet hoeven te zien en aanzienlijk meer dan een handbreedte 
krijgen tussen de passerende sturen. En dat er geen mensen meer 
de sloot in fietsen. Dat we er nu ook naast elkaar of met de (klein)
kinderen veilig kunnen fietsen. En dat we nu ook eens rustig om 
ons heen kunnen kijken naar de weidse omgeving. En dat de oude 
Stadsweg hiermee een nieuwe impuls krijgt.
Veel gebruikers zullen hier heel blij mee zijn.
In januari of februari 2016 zal de provincie met nadere berichten 
naar de omwonenden komen over de uitvoering, die in 2016 een 
aanvang zal nemen.

Luuk Knol, Garmerwolde

Stoomfluitjes
Gratis af te halen: 
3 kerngezonde Lakenvelder 
hanen, de grote variant. De hanen 
zijn ongeveer een half jaar en te 
jong en te mooi om te slachten.  
Belangstelling? Mail of bel: 
atvdberg@hotmail.com of 050 302 
2341. Arnold van den Berg, G.N. 
Schutterlaan 38, Thesinge.

Nieuwjaarsreceptie vv GEO
Het was een gezellig drukke receptie op zaterdag 9 januari in het clubhuis 
in Garmerwolde.
Voorzitter Wim Benneker noemde in zijn toespraak het belang van de 
goede samenwerking met de vv Omlandia in Ten Boer. Zo kan alle jeugd 
het veld op in de dorpen. De seniorenteams draaien goed en dankzij de 
inzet van de vrijwilligers kan iedereen trots zijn op het sportpark met het 
strak gemaaide hoofdveld en het kunstgras trainingsveld. Onder het genot 
van oliebollen en allerlei lekkere hapjes werd een toost uitgebracht op 
2016.

Truus Top

Te koop of te huur: 
Leuke woning aan de Singel 2 te 
Thesinge. Huiskamer met keuken, 
drie slaapkamers, twee  badkamers 
en een hele ruime zolder. Mooi op 
het zuiden, aan de rand van 
Thesinge met paar kilometer 
uitzicht over de weilanden richting 
stad. Sms naar 06 44 630 993 
voor een bezichtiging.
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1  B A L L O N
2  A P R I L
3  V I O O L
4 W O K K E L
5  H E N S E M A
6  H O F S T E D E
7  B R I N T A
8 L O N D E N
9  G R O E N
10  K V I K J O K K
11  T E A C
12  F R E E K
13  Z E S
14  V I T A R O
15  P O F F E R T
16  C E U L E N
17  A Z A L E A
18  R E Z E L M A N
19  K A P E L S T R A A T 2
20  T E L
21  2 1
22  0 0 0
23  1 6
24  7 5

Oplossing Kerstpuzzel 2015

Lekker fris het nieuwe jaar in

De familie Tammens (v.l.n.r. Teun, Renske, Guus, Tessa en Emma) 
wacht op de start van de nieuwjaarsduik (foto Henk Tammens)

Hier is de oplossing van de puzzel 
uit de decemberkrant. Na een dorp
gerelateerde cryptische puzzel in 
2014 ging het deze editie over 
nieuwsfeitjes uit de G&T Express 
van het afgelopen jaar. Wellicht 
heeft u zelf, net als de winnaar, flink 
lopen spitten in oude G&Tkranten 
en gezocht op de website. Mocht u 
niet alles goed hebben of niet alles 
hebben kunnen vinden: hiernaast 
ziet u de juiste oplossingen van alle 
afzonderlijke opgaven.

Er was her en der verwarring over 
de instinker van vraag 21. Dr B. 
verwachtte van u de rekenmachine 
ter hand te nemen en het aantal op 
het CDA uitgebrachte stemmen 
(67) te delen door het totaal (312). 
Dat levert 21 procent op.

De oplossing in het grijze gedeelte 
was de zwaar filosofische uitspraak 
‘Oplossing kerstpuzzel 2015’.
Helaas ontvingen we dit jaar maar 
één (1) inzending. De redactie krabt 

zich achter de oren: is Dr B. Denker 
nou zo slim of… We werden name
lijk wel regelmatig bevraagd over de 
antwoorden (we gaven geen krimp), 
maar inleveren van de oplossing 
was voor de meesten dus een brug 
te ver.
Hoe dan ook, de (enige) winnaars 
zijn Johan en Aaltje Mollema uit 
Thesinge. Gefeliciteerd! Jullie ont
vangen de mooie prijs (een cadeau
bon van de Agrishop).

De hele familie Tammens uit Thesinge reisde op 1 januari af naar Delfzijl 
voor de ‘Nieuwjaarsduik’. Tessa, Emma, Teun en Guus lukte het dit jaar om 
ook hun moeder Renske over te halen om mee te plonzen. Het water was 
dit jaar absoluut niet koud en ook de buitentemperatuur was voorjaarsachtig. 
De kids gingen zelfs meerdere keren te water. Vorig jaar ging het evenement 
niet door vanwege ongunstig tij. Bij eb moet je heel ver lopen voordat je bij 
het water bent. Dit jaar kon het doorgaan en was alles strak georganiseerd. 
Het was verschrikkelijk druk, er doen elk jaar weer meer mensen aan mee 
en er komt ook steeds meer publiek op af. De parkeerwachten leiden al het 
verkeer in goede banen en als deelnemers kun je dichtbij je auto kwijt. Er 
staan mobiele douches en toiletten en de sponsor Unox zorgt voor snert en 
deelt de welbekende mutsen uit. Volgend jaar de website van de Nieuw
jaarsduik eens goed in de gaten houden.

Truus Top

Kerstboom
Op zaterdag 9 december was het weer zover: het jaarlijkse uitstapje 
naar Hesel om de dorpen binnen de gemeente Ten Boer weer van 
een mooie kerstboom te voorzien.

Bijna zou het voor het eerst in jaren niet doorgaan vanwege het niet 
beschikbaar zijn van een transporteur maar dit probleem werd opgelost 
door loonbedrijf Van der Laan uit Overschild dat een auto met dieplader 
beschikbaar had. Voordat de bomen, die zorgvuldig door de vertegen
woordigers van de  dorpen waren uitgezocht, op de dieplader lagen waren 

er al een hoop ‘stressmomenten’ verstreken. De tractor die de bomen op 
de dieplader zou plaatsen zat tot aan zijn assen in de natte veengrond vast, 
vervolgens kwam een tractor die te hulp zou schieten ook tot aan z’n assen 
vast te zitten. Uiteindelijk kwam tractor nummer drie om alles weer op 
‘vaste’ grond te krijgen. Na een gastvrije ontvangst door de burgemeester 
van Hesel, Uwe Themann, in ‘Villa Popken’, waar we een heerlijke lunch 
voorge schoteld kregen, konden we met goed gevulde magen de terugreis 
aanvaarden om de deelnemende dorpen in kerstsfeer te brengen.
Nog speciale dank aan Dorps belangen Thesinge voor de zeer gezellige 
ontvangst met glühwein en warme chocolademelk.

Ria Oosterbeek

Fotoproject // Thesinge in beeld
8 januari 2016. Het sneeuwt in het pittoreske Thesinge. Weten we op 
8 januari 2017 nog dat het een jaar geleden sneeuwde? Misschien. 
Misschien ook niet. Wie zal het zeggen? Er was in elk geval niemand 
om het idyllische tafereel op foto vast te leggen. Want de fotografen 
zaten binnen. In bespreking bijeen voor de start van het fotoproject 
// Thesinge in beeld.

52 weken
In het project leggen elf Thesinger fotografen gedurende één jaar het 
leven in het dorp vast. Wonen. Werken. Relaxen. De huizen en de straten, 
de mensen en de beesten, de natuur en de architectuur. Grootse zaken 
en kleine details. Het moet uiteindelijk een beeld opleveren waarin The
singe zichzelf herkent. Waarvan toekomstige Thesingers over een jaar of 
vijftig zullen zeggen: o leuk, zo ging dat vroeger dus. Toen woonde hij er 
nog. In dat huis met die mooie gevel en die karakteristieke brievenbus. 
Kijk, daar fietst hij. Wat was het een levendig dorp! Er gebeurde van alles.

572 foto’s
Het project is inmiddels al weer een paar weken bezig. Het leverde al een 
serie prachtige foto’s op. De fotografen werken elk met een eigen thema. 
Een thema waarin gedurende één jaar één facet van het dorpsleven wordt 
vastgelegd. Zo fotografeert iemand de dagelijkse gebeurtenissen op het 
Klunder. Een ander legt honden en hun bazen vast. Een derde fotografeert 
Thesingers met spullen die ze op Marktplaats te koop aanbieden. Ikzelf leg 
onze Thesinger Street View vast  de dorpsstraten zoals ze in Google Maps 
te zien zijn  maar dan vanuit de huiskamers of keukens van de bewoners.

Expositie
De 572 foto’s die begin januari 2017 gemaakt zullen zijn worden uiteinde
lijk tentoongesteld, of zullen in boekvorm worden uitgebracht. De defini
tieve vorm wordt pas gekozen als het project afgerond is. Voorlopig wor
den ze bewaard op een geheime plek. Waar het werk kan rijpen en waar 
het de toets der tijd moet zien te doorstaan. Want vinden we ze over een 
jaar nog net zo mooi en veelzeggend als nu? Of interesseert het ons 
helemaal niks dat het op 8 januari sneeuwde?

Ton Ensing
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Agenda

Foto van de maand

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 26 
februari.
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 14 februari vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.00  11.30 uur: 
Inloopochtend Noaberstee.
Elke zaterdag
  Thesinge; 15.00  22.00 uur: 

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

Molenzicht open.
Zaterdag 30 januari
  Thesinge; vanaf 9.00 uur: 

Ophalen oud papier.

Verstild gras in ijs (foto Andries Hof)

  Thesinge, Kloosterkerk; 19.30 uur: 
Amarilli klassiek winter concert. 
Toegang € 10,00 inclusief koffie/
thee en een stuk taart. Kinderen 
t/m 12 jaar gratis.

Dinsdag 9 februari
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 uur: 
Klaverjassen bij ‘De Soos’.
Zaterdag 13 februari
Garmerwolde, café Jägermeister; 
21.00 uur: Sixtiesfeest met de 
band Roots 66. Entree € 5,00 bij 

reservering, € 7,50 aan de zaal. 
Zie artikel.
Vrijdag 19 februari
Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 
Ophalen oud papier.
Zondag 21 februari
Garmerwolde, kerk; 15.00 uur:  
3 koren: Gemengd Mannenkoor 
Garmerwolde o.l.v. Oleg Morozov; 
gastkoren zijn de Roetloosingers 
en het dameskoor Oosterhooge
brug. Zie artikel.
Maandag 22 februari
  Garmerwolde; van 8.30  9.30 uur: 

Chemokar op de parkeerplaats 
t.o. de Koningsheert.

  Thesinge; van 9.45  10.45 uur: 
Chemokar op het Hendrik 
Ridderplein.

‘De Soos’
Na een sportieve strijd luidt de 
eindstand over 2015 als volgt (het 
zal duidelijk zijn dat niet iedereen 
alle avonden heeft meegedaan):
1. Bert Buringa 47206
2. Jannes Ramaker 44916
3. Pia Pops 42309
4. Geert Pops 41046
5. Ria Visser 38352
6. Jan van der Molen 37796
7. Riëtte van der Molen 37109
8. Detta van der Molen 35072
9. Elleke van der Molen 34102
10. Henk Vliem 33868
11. Ton Bouchier 28383
12. Gretha Liemburg 26513
13. Kees Wierenga 25729
14. Wilma Tammeling 23208
15. Gerard Klunder 21693
16. Tom Winter 16131

Donderdag 25 februari
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 uur: 
Koffiemorgen. Zowel mannen als 
vrouwen zijn van harte welkom.
Zaterdag 27 februari 
  Garmerwolde, Dorpshuis de 

Leeuw; vanaf 18.00 uur: Eten en 
Zingen met The Beatles. Prijs 
12,50 p.p. Zie voor reserveren 
het artikel in deze krant.

  Thesinge; vanaf 9.00 uur: 
Ophalen oud papier.

Klouke Bert heeft bewezen ook op 
dit vlak zijn mannetje te staan! Wie 
durft het tegen hem op te nemen?
De klaverjasavond in januari heeft 
de volgende uitslag opgeleverd:
Geert Pops 5117
Jannes Ramaker 4954
Pia Pops 4894
Riëtte van der Molen 4885
De volgende keer is op dinsdag 9 
februari, aanvang 20.00 uur, in 
dorpshuis De Leeuw te Garmer
wolde. Er kunnen nog meer bij; 
kom vrijblijvend een keertje 
meedoen.

Jannes Ramaker

Het jaarlijkse ‘krantje rollen’ was dit jaar een gemakkelijke klus, dankzij 
de prachtige kalender die de G&T en haar abonnees cadeau kregen 
(foto Andries Hof)

Er zijn nog kalenders over. 
Wilt u er een cadeau doen, dan 
kunt u er eentje ophalen bij 
Jan Ceulen, G.N. Schutterlaan 7
 in Thesinge.


