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gemeente. Sinds 1789 heeft de gemeente Ten 
Boer een zelfstandig bestuur. Per 1 januari 2019 
is dat dus niet meer zo. Dat besef is er niet altijd 
bij iedereen, maar bij de burgemeester leeft dat 
besef wel degelijk. Al bijna 220 jaar is de 
gemeente Ten Boer in de huidige samenstelling 
zelfstandig. Alleen het dorp Lageland is ten tijde 
van het nieuwe Eemskanaal bij de gemeente 
Slochteren ingedeeld. Die zelfstandigheid van 
Ten Boer is straks voorbij en dan kan de ambts
keten van de burgemeester naar het Groninger 
Museum. 
Ook in het gemeentehuis leeft het besef dat Ten 
Boer in 2019 als gemeente niet meer bestaat. 
De gemeente mag bijvoorbeeld ingrijpende 
beleidswijzigingen alleen nog doen in overleg 
met de gemeente Groningen. Dat is wettelijk zo 
geregeld. Toch staat men er in het gemeente
huis niet steeds bij stil. Dat geldt ook voor de 
burgemeester. Er is nog veel werk te doen en er 
moet nog veel geregeld worden. 

41e jaargang - februari 2016

André van de Nadort…
…de laatste burgemeester van de gemeente Ten Boer
In augustus 2015 werd burgemeester André 
van de Nadort herbenoemd voor een periode 
van zes jaar. Hij weet ook dat hij die termijn 
niet af zal kunnen maken, want per 1 januari 
2019 is de fusie tussen de gemeenten Ten 
Boer en Groningen een feit. Reden genoeg 
om weer eens met onze burgemeester te 
praten. We spreken af in zijn authentieke 
huis aan de Kapelstraat in Thesinge.

Een raar gevoel
‘Het is best een raar gevoel, een herbenoeming, 
terwijl je weet dat je de termijn niet af kunt 
maken’, vertelt de burgemeester. ‘Ik ben in 2009, 
toen ik 46 jaar was, in Ten Boer gekomen.’ Hij 
solliciteerde op de functie van burgemeester 
juist ook vanwege de samenwerking met de 
gemeente Groningen. ‘Ik vond en vind het nog 
steeds heel moedig dat de gemeente Ten Boer 
in 2007 heeft gekozen voor de samenwerking 
met de grote broer zonder allerlei ingewikkelde 
constructies, maar gewoon in de relatie op 
drachtgever (Ten Boer) en opdrachtnemer 
( Groningen).’
Er was dus al een samenwerking met de 
gemeente Groningen toen hij benoemd werd als 
burgemeester. ‘Die samenwerking verliep goed 
en op dat moment was er nog geen sprake van 
een fusie. De gemeente Ten Boer heeft zich in 
het begin dan ook afzijdig gehouden van die 
herindeling.’ 
Sinds Ten Boer een artikel 12gemeente is 
geworden, is er veel veranderd. De financiële 
armslag werd te klein en dat heeft de herindeling 
met Groningen versneld. Vandaar ook dat André 
van de Nadort zijn tweede ambtstermijn niet af 
kan maken. Hij ging er vanuit dat hij niet tot zijn 
pensionering in Ten Boer zou blijven. Dat was 
ook niet de bedoeling. ‘Ik heb altijd gevonden 
dat het goed is om na twee ambtstermijnen weer 
weg te gaan.’ 
De burgemeester heeft een groot historisch 
besef. Hij heeft veel historische weetjes paraat. 
‘Dat geeft het gebied waar je werkt diepte, wat 
meer perspectief. Ik wil graag weten waarom de 
dingen zijn zoals ze zijn.’ Hij is de laatste door 
de Kroon benoemde burgemeester van de 

Nog veel werk en veel geregel
De burgemeester zet zich volop in voor het 
 programma ‘Aardbevingsbestendig en Kansrijk 
Groningen’. Het is een dossier dat op dit moment 
veel tijd in beslag neemt. Dit jaar moeten er 
grote stappen gemaakt worden. ‘Er wordt al 
zolang gesproken over schadeafhandeling en 
versterking van woningen. Er moeten rege
lingen komen voor mensen die hun huis willen 
verkopen of van wie het huis gesloopt moet 
 worden.’ Ten Post, bijvoorbeeld, ligt in het kern
gebied; het ligt in de eerste ring. Het dorp ligt 
bovenop een gaswinningslocatie. Daar moeten 
de zaken als eerste goed geregeld worden. 
 Garmerwolde en Thesinge liggen daar net 
 buiten en vallen onder de tweede ring. 
De komende tijd moet er ook veel onderhandeld 
worden met de gemeente Groningen en de 
gemeenteraad van Ten Boer over wat belangrijk 
is voor de burgers van Ten Boer; bijvoorbeeld 
over een loketfunctie na de herindeling. ‘Het 

Burgemeester André van de Nadort voor zijn authentieke huis aan de Kapelstraat 
(foto Joost van den Berg)
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hele concept van dienstverlening gaat verande
ren maar de gemeente zelf moet als orgaan 
dicht bij de inwoners blijven, vind ik. Niet alleen 
voor een paspoort, maar ook als aanspreek
punt. Een paspoort is voor iedereen gelijk, maar 
de zorg die je aanbiedt aan kwetsbare mensen 
moet zoveel mogelijk maatwerk zijn.’ Helaas 
kan de gemeente vanwege overheidsbezuini
gingen niet altijd de zorg leveren die zij graag 
zou willen. 
‘In onze gemeente is kleinschaligheid een gege
ven. ‘De Deel’ bijvoorbeeld, waar wethouder 
Peter Heidema zich voor heeft ingezet, willen 
we graag handhaven. Dat dat goed loopt heeft 
zich wel bewezen. Dat is een mooi voorbeeld 
van kleinschalige aanpak waar grote gemeen
tes juist weer naar terug willen.’
Toch zijn er nog zorgen. De burgemeester 
ervaart de ambtenaren van de gemeente 
 Groningen als enthousiast en betrokken. Maar 
feit blijft dat het er in een grotere gemeente 
bureaucratischer aan toe gaat. ‘Soms horen wij 
in Ten Boer van problemen over de openbare 
ruimte die in Groningen niet goed afgehandeld 
worden. Dan merk je dat wij ons gebied veel 
beter kennen en begrijpen waar het omgaat. Dat 
is ook een punt dat goed geregeld moet worden.’

Gewoon werk, maar ook een ambt
De overgang van onder meer ambtenaar, raads
lid en wethouder naar het burgemeesterschap is 

heel soepel verlopen. ‘Toen ik hier naar toe
kwam vanuit de kop van Overijssel was er vanuit 
die provincie veel onbegrip. Maar ik vind de 
weidsheid van de provincie Groningen prachtig 
en de mooie dorpjes met de Romaanse kerken. 
De oostkant van de stad en dit kleigebied vind ik 
heel aantrekkelijk.’ Ook de nuchterheid en de 
gewoonheid van de mensen waardeert hij. ‘Ik 
vind het heel plezierig dat mensen gewoon de 
dingen tegen mij zeggen die hen dwarszitten.’ 
Dat de gemeente een artikel 12gemeente zou 
worden, wist hij bij zijn aantreden niet. Door de 
aankoop van 40 hectare grond voor woning
bouw, die met de beste bedoelingen was 
gedaan, werd de financiële positie benard en 
moesten de lasten van de burgers omhoog. ‘Als 

je zo weinig financiële armslag hebt, moet je 
kansen laten liggen.’ Dat is jammer maar hij 
moest het accepteren. 
Als burgemeester voelde hij zich meteen senang 
in onze gemeente. ‘Het is gewoon werk, maar 
het is ook een ambt. Je moet er een goed gevoel 
bij hebben. Dat heb ik altijd gehad bij de 
gemeente Ten Boer.’ Als burgemeester moet je 
present zijn, je moet er zijn als er problemen zijn. 
Denk bijvoorbeeld aan de dreigende dijk
doorbraak in 2012 toen mensen uit de dorpen 
 Woltersum, Garmerwolde, Ten Boer en Witte
wierum geëvacueerd moesten worden. 
André van de Nadort kan zijn ambtstermijn niet 
afmaken. Hij is ook nog niet intensief bezig met 
het vinden van iets anders. Er kwam altijd wel 
wat op zijn pad en hij vertrouwt erop dat dat ook 
in de toekomst weer zal gebeuren. 

Irene Plaatsman

De oude en nieuwe grenzen 
van de gemeente 
(afbeelding Harjo de Poel)

Verkeerde foto
Door een fout tijdens de allerlaatste 
opmaak is een verkeerde foto 
geplaatst bij het stuk ‘Jazz leeft!’ op 
pagina 5 van de vorige krant.
Om te voorkomen dat sommigen 
gaan denken dat het een jeugdfoto 
van Roos Plaatsman betrof, of dat 
het Rose Ellis Quartet bijles op De 
Rijdende Popschool had genomen, 
plaatsen we hier alsnog de juiste 
foto.

De redactie
Het Rose Ellis Quartet bezig met de  soundcheck in de 
Kloosterkerk op 3 januari (foto Pluc Plaatsman)

Wist-u-dat…
•  u mogelijk recht hebt op 300 euro?
•  dit is vanwege een regeling voor de 

inwoners van de gemeente Ten Boer bij wie 
het verplicht eigen zorgrisico al in zijn 
geheel in rekening is gebracht over 2015?

•  dit alleen geldt voor mensen met een 
maximaal inkomen van 120 procent van het 
sociaal minimum?

•  u deze vergoeding wel vóór 1 juli moet 
aanvragen?

•  u meer informatie kunt vinden op  
www.tenboer.nl/welzijnenzorg of bij De 
Deel?
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Op zondagmiddag 31 januari gaf blaaskapel 
‘Alpenjagers’ uit Garmerwolde in samenwerking 
met shantykoor ‘Oosterstörm’ uit Oosterhooge
brug haar nieuwjaarsconcert in Trefcentrum 
Bedum. 
Er waren ook weer bussen met fans uit de 
Duitse partnergemeente Hesel. Mede hierdoor 
werd het zo druk dat men zelfs mensen ‘nee’ 
moest verkopen.
Het shantykoor klonk prachtig; de zangers 
brachten hun repertoire in twee delen. Ook de 
blaaskapel speelde uitstekend, hier en daar 
aangevuld met zang door kapelmeester Roelf 

Hulde aan Alpenjagers
Stol. Wegens ziekte van Geke Hovenga, zijn 
vaste zangpartner, zong dochter Reinette mee. 

Huldiging trouwe leden
Ook vond er een huldiging plaats. De heer 
 Barteld Luning van de MGD (Muziekbond 
 Groningen en Drenthe; aangesloten bij de 
Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie) 
spelde bij Anco Terpstra uit Ruischerbrug voor 
zijn 70jarig lidmaatschap van fanfarekorps 
 Harmonie en blaaskapel Alpenjagers uit 
 Garmerwolde het vergulde insigne met drie 
 zirconia op. Ook Roelf Stol werd gehuldigd; hij 

zit al 60 jaar bij Harmonie/Alpenjagers en kreeg 
een vergulde speld met twee zirconia. Hij is 
tevens dirigent/kapelmeester en vanaf 1973 ook 
bestuurslid. (Roelf is geboren en getogen in 
Garmerwolde, maar woont nu in Midwolda.)
Na de huldigingen werd er weer verder gespeeld 
en gezongen. Er waren weer veel complimenten 
voor het muzikale gebeuren. Een Duitse gast 
omschreef het als ‘Ain  schönes Mittag’ en ‘Mooi 
in de taal gezongen waarin het geschreven is’. 
De middag werd afgesloten met het uit volle 
borst zingen van het Grunnens laid. Het was een 
prachtige middag: hulde!

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Anco Terpstra en Roelf Stol ontvingen ter huldiging een insigne uit 
handen van Barteld Luning en daarna nog een mooie bos bloemen van 
Wilma Tammeling (foto Sieb-Klaas Iwema)

Op 23 januari, het is al weer even geleden als u 
dit leest, was de jaarlijkse Nijjoarsveziede in 
café Molenzicht in Thesinge. Nadat Alex 
Molle ma, voorzitter van de Vereniging Dorps
belangen, iedereen welkom had geheten, kon
digde hij het optreden aan van het duo ‘ Klevende 
Liefde’. De suikerzoete en in het roze geklede 
dames Lieve en Roosje zorgden er tijdens het 
eerste nummer al voor dat het publiek meezong 
en meedeinde. De sfeer zat er meteen goed in 
en dat bleef zo de rest van de avond. 

Nieuwjaarsvisite 2016 in Thesinge
Roelf Jansen en Roelie Dijkema als Thomas
voar en Pieternel haalden zoals altijd herinnerin
gen op aan het afgelopen jaar. Wist u dat zelfs 
een kunstgebit het afgelopen jaar aardbevings
schade heeft opgelopen? Verdrietige en vrolijke 
gebeurtenissen kregen de aandacht. En zoals 
elk jaar hoorden we hoeveel lutje potjes er in 
Thesinge geboren werden. In 2015 waren het er 
negen. 
Van Klevende Liefde kregen we nog een korte 
workshop jodelen en toen de verzoeknummers 

aan de beurt waren ging de zaal helemaal los. 
Met de nieuwjaarsrolletjes, rozijnen op brande
wijn gemaakt door Menna van Zanten en de 
overige lekkere hapjes, was het een goed begin 
van 2016.
Tip voor wie nog nooit naar de nieuwjaarsvisite 
is geweest: probeer het volgend jaar gewoon 
eens en maak een traditioneel stukje Thesinge 
mee.

Irene Plaatsman

‘Klevende liefde’ zingt Jan van der Woude en de rest van het publiek toe 
(foto Jan Mollema)

‘Thomasvoar en Pieternel’ hadden weer veel verdrietige én vrolijke 
herinneringen aan het afgelopen jaar (foto Jan Mollema)
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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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De allerlaatste
Theater te Water stopt. Just Vink, bedenker, 
oprichter en motor achter het collectief, gaat 
met pensioen. Het gezelschap is 34 jaar lang 
een opstappodium geweest voor jong talent 
– latere beroemdheden als Bert Visscher, 
Halina Reijn, Alina Kiers en Theo de Groot 
leerden onder meer hier het vak. In dorps-
huis Trefpunt in Thesinge speelden ze op 20 
januari hun laatste winterstuk.

Er volgt nog een zomervoorstelling waarmee 
Vinks theaterboot ‘De Verwondering’ voor de 
laatste keer op tal van plekken in het Noorden 
aanmeert. En ter afsluiting van 35 jaar spelen en 
varen komt er in december drie keer een slot
voorstelling in de Stadsschouwburg met een 
aantal oudgedienden, onder wie Bert Visscher.
Just Vink heeft plannen om zijn boot na het 
afscheid nog af en toe in te zetten voor culturele 
gebeurtenissen.

In de laatste tour op land (elk jaar speelden ze 
afwisselend in de zomer op het schip en ’s win
ters in dorpshuizen) speelt het gezelschap ‘De 
Laatste Bus’.
Het verhaal was weer herkenbaar toegesneden 
op het wel en wee van het platteland en de 
 dorpen. Thema’s waren wegkwijnende midden
stand en dito openbaar vervoer, dorpshuizen in 
de verdrukking en het vluchtelingenprobleem. 
Maar ook idealisme, eigenbelang en hebzucht 
(je kunt ook zeggen: het zien van kansen) van 
het individu. En dat alles natuurlijk weer ver

weven met intriges en een liefdesverhaal en 
versierd met een aantal mooie liedjes.
Het geheel speelt zich af rond een opgeheven 
bushalte waar de laatste bus wel of niet al 
geweest is. Een twijfelende geliefde wordt door 
zijn vriendin bij de halte afgezet, in de verwach
ting dat hij aanstonds weer bij haar terug zal zijn 
omdat de bus toch niet komt. Maar dat loopt heel 
anders…
Geheel in lijn met hun humor verscheen er op 
een gegeven moment een kartonnen replica van 
hun eigen bestelbus op het toneel. Een ontroe

rend moment, want ook die bus rijdt voor het 
laatst. Leuk was ook het betrekken van  Thesinge 
in het stuk; het dorpscafé heette: ‘De Oude 
School’.
Een mooi verhaal en weer goed gespeeld door 
de nieuwe generatie acteurs.
Jammer dat Just Vink zelf niet aanwezig was 
(het was wel de bedoeling geweest vertelde 
organisator Felicitas) om een daverend applaus 
te ontvangen voor al die jaren heerlijke diever
doatsie.

Jan Ceulen

Theater te Water: een mooi verhaal en weer een goede nieuwe generatie acteurs 
(foto Joost van den Berg)

Het bestuur van ‘De Scheuvel’ (foto Andries van der Meulen)

Wachten op de vorst
Bij ijsvereniging ‘De Scheuvel’ was de hoop 
groot toen de ijsbaan volgepompt was en er een 
mooi ijsvloertje lag te wachten op het doorzetten 
van de vorst. Helaas kon het feestje niet door
gaan, in de derde week van januari, toen nog 
wel op het nippertje de eerste marathon op 
natuurijs werd verreden in Haaksbergen. Door

dat er al zolang geen echte winter meer is 
geweest wordt de animo bij kinderen ook niet 
gestimuleerd. Dat bleek toen er in de herfst
vakantie door ‘De Scheuvel’ een uitje naar 
 Kardinge werd gepland voor de schooljeugd. 
Een handjevol kinderen reageerde op de uit
nodiging. 
Het is begrijpelijk omdat de kinderen te weinig in 
aanraking komen met de schaatssport en het bij 

de ouders ook minder leeft. Dit vertelt Martin 
Wierenga die op 28 januari gekozen is tot voor
zitter van de club die werd opgericht op 17 
november 1920. Hij komt in de plaats van Wim 
Ritsema die ongeveer 35 jaar in het bestuur 
actief is geweest. Ook Trieneke Schuppert was 
net zo lang bestuurslid en haar functie van 
penning meester wordt door twee nieuwe 
bestuursleden overgenomen. Dit zijn Patrick 
van Zanten en Jan van der Veen. De nieuwe 
secretaris is Jan Ensing. Hij volgt Martin 
 Wierenga op die nu voorzitter is. Bestuursleden 
die zijn aangebleven zijn Jan Dolfijn, Kor 
 Ganzeveld en Alfred Ottens. Het is niet exact na 
te gaan hoe lang Wim en Trieneke bij de vereni
ging actief waren omdat de hele administratie 
een aantal jaren geleden bij een inbraak uit het 
huis van Martin Wierenga is verdwenen. Zeker 
is dat het minstens 35 jaar is geweest. ‘We heb
ben alles dik voor elkaar’, vertelt Martin. ‘We 
hebben een prima eigen ‘Scheuvelhoes’ com
pleet met keuken en toilet. De baanverlichting is 
in orde, er is een tractor met schuif en veeg
machine.’ Voor zeven euro per gezin kan ieder
een lid zijn van de ijsvereniging. In het verleden 
werden kortebaanwedstrijden, estafettewed
strijden en priksleekampioenschappen georga
niseerd. Het bestuur van ‘De Scheuvel’ is blij 
met de jonge aanwas in het bestuur en staat te 
popelen om eindelijk weer eens los te gaan.

Truus Top 
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Dorpshuis Sessie #5
Laura Buiter heeft op zaterdag 23 januari als 
solozangeres met gitaar het spits af mogen 
 bijten van Sessie #5, de eerste Dorpshuis Sessie 
van 2016 in Garmerwolde. Dit gebeurde in twee 
delen. Het gitaarspel en de zang waren goed, de 
meeste liedjes waren zelf geschreven en 
gecomponeerd en er waren ook een paar liede
ren dat ze met haar zus Cynthia zong. 
De tweede groep was Vikings in Tibet; ook dit 
was een groep met een goed stuk zang en 
muziek. The Big Top sloot de avond af; hier zat 
Nils de Jonge achter de drums. Deze band heeft 
ook al bij Noorderslag opgetreden en trad nu dus 
op in dorpshuis De Leeuw. De muziek was prima. 
En wanneer de spieren nog niet los waren, kon 
dat alsnog op de muziek van dj Stefano.
Op naar Sessie #6 op zaterdag 12 maart.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Dorpshuis Sessie #6 
12 maart is alweer de zesde editie van de 
Dorpshuis Sessies in Garmerwolde. Met ook dit 
keer weer een muzikaal diverse avond, met voor 
iedereen wat te genieten.
Lenny & Junior is een folkduo uit Groningen, 
bestaande uit Marcel Alkema (mondharmonica, 
gitaar en zang) en Leonieke Toering (zang, 
gitaar en fluit). Hoewel ook pop doorschemert in 
hun werk, laten beide muzikanten zich graag 
beïnvloeden door oude blues en folkmuziek, dat 
ook onderdeel uitmaakt van het repertoire. Van 
de traditionele muziek uit ZuidItalië tot de 

 Mississippi Delta, en van Mexico tot Mongolië: u 
hoort de muziek in alle talen voorbijkomen. Na 
vele lovende reacties besloten zij vijf eigen 
 nummers op te nemen, die inmiddels beschik
baar zijn op cd. Kijk voor meer informatie op  
www.lennyandjunior.info
Ook zullen Sheepskin Wolves en Maria 
 Mengerink optreden. Sheepskin Wolves maakt 
stevige alternatieve rock en is de winnaar van 
Kunstbende Groningen 2014, Dit jaar is hij de 
Groningse afgevaardigde in het landelijke 

 Popsporttraject, dat in Groningen georgani
seerd wordt door De Rijdende Popschool. Maria 
 Mengerink kennen veel mensen in Gar merwolde 
als bandcoach van Popschool  Garmerwolde. 
Deze avond laat ze horen dat ze ook heel mooie 
liedjes maakt.
Rob Stefano uit Garmerwolde is de dj van de 
avond, dus na afloop van de livemuziek kan er 
gedanst worden. Entree: € 2,  (voor Vrienden 
van het Dorpshuis en onder 18 jaar gratis).

De zussen Laura en Cynthia in duet (foto Sieb-Klaas Iwema)
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Groeten van Mats
‘Hoe gaat het eigenlijk met die jongen van 
vv GEO die in het najaar dat ongeluk heeft 
gehad? Mats heet hij geloof ik’, werd mij 
kortgeleden gevraagd. ‘Eigenlijk weet ik dat 
niet precies’, moest ik bekennen. ‘Hij revali-
deerde in Beetsterzwaag de laatste keer dat 
ik hem gesproken heb. Ik zal vragen of hij 
aan de lezers van de G&T wil vertellen hoe 
het momenteel met hem gaat.’

Revalidatie
En zo zit ik op donderdagavond om 20.30 uur bij 
Mats en zijn vader Steven aan tafel, anderhalf 
uur nadat ik de afspraak heb gemaakt. De doos 
meegebrachte eieren van eigen kippen zijn lek
kerbekkend in ontvangst genomen.
Mats vertelt openhartig hoe het met hem gaat 
sinds hij, herstellende van zijn ernstige been
breuk en hoofdletsel, vanuit het UMCG is over
gegaan naar revalidatiecentrum Lyndenstein in 
Beetsterzwaag. Daar had hij een eigen kamer 
en dat was wel fijn, want hij heeft veel rust nodig 
gehad. In de beginperiode van de revalidatie 
bestonden Mats’ dagen hoofdzakelijk uit thera
pieën, afgewisseld met heel veel verplichte rust. 
Fysiotherapie, ergotherapie en gesprekken met 
revalidatieartsen en een psycholoog zijn daarbij 
de afgelopen maanden dagelijkse kost geweest 
voor Mats. In de begintijd kon hij nog weinig, 
waren de therapieoefeningen erg frustrerend en 
viel het niet mee dat te accepteren en onder
kennen. Met heel veel zelfdiscipline en door
zettingsvermogen heeft Mats leren accepteren 
en geduld hebben. Maar vooral ‘het elke dag 
herstel en vooruitgang zien op alle fronten’ 
maakten dat het revalidatieproces steeds 
 makkelijker ging. Het totale herstel zal nog tot 
twee jaar na het ongeluk kunnen duren. 

Terug naar huis
Hij zal de mederevalidanten en het personeel 
van het revalidatiecentrum best wel gaan 
 missen nu binnenkort wordt gestopt met de 
revalidatie in Beetsterzwaag. Die zal worden 

voort gezet in Beatrixoord in Haren. En dat is dan 
weer heel praktisch omdat zijn school, het 
Zernike college, tegenover het revalidatie
centrum ligt. Daar gaat hij ondertussen ook al 
weer een paar dagen per week naar toe. Helaas 
heeft hij ondertussen zoveel maanden school 
gemist, dat instromen in zijn oude 5VWOklas 
voor de meeste vakken dit schooljaar niet meer 
zinvol is. Met een combinatie van 4 en 5VWO
vakken probeert Mats momenteel de draad 
weer op te pakken. Zijn ouders zorgen voor het 
vervoer van en naar Haren. Fietsen mag nog 
niet, dus op de fiets naar Haren zit er voorlopig 
niet in. Bovendien zal er dan eerst een nieuwe 
fiets moeten komen, want zijn oude heeft het 
ongeluk niet overleefd. Met pretoogjes vertelt 
Mats dat hij gelukkig niet op een nieuwe fiets 
reed, die al wel gepland was om aan te schaffen. 
Een voordeel om weer thuis te zijn is dat er ’s 
avonds niet zo extreem vroeg wordt gegeten. In 
Beetsterzwaag werd het avondeten al om 17.15 
uur geserveerd. Toen ik vanavond om 19.00 uur 
de afspraak maakte moest er nog gegeten 
 worden omdat zijn zusje Anna nog terug moest 
komen van ballet.

Sport
Het zal ook nog wel even duren voordat de voet
balschoenen weer uit de tas gehaald kunnen 
worden. Voor rennen en springen is het volgens 
de traumachirurg ondanks de titanium pin in zijn 
been nog te vroeg: er is nog niet genoeg bot
groei om dergelijke impact aan te kunnen. 
Gelukkig mag Mats wel zwemmen en fitnessen 
en dat doet hij dan ook veel om zijn conditie 
weer op peil te krijgen. 
Mats zit niet te wachten op teveel aandacht of 
medelijden. Het ongeluk heeft nog steeds een 
enorme impact op Mats en zijn ouders en  zusjes. 
Toch is er ook weer ruimte voor het ondernemen 
van leuke activiteiten. Zo zijn vader en zoon 
laatst naar de wedstrijd FC GroningenAjax 
geweest. Mats is een enorme FC Groningen
fan. Het was de bedoeling dat ze ook de 
 wedstrijd van de FC tegen Marseille zouden 
bezoeken, maar dat moest vanwege Mats’ 

Mats la Bastide neust in een deel van de vele 
kaarten die hij heeft gekregen (foto Koos van 
de Belt)

ongeluk in september worden afgelast. Als ik 
laat merken dat ik Ajaxfan ben is het gesprek 
snel afgelopen en wordt mij quasi serieus te 
kennen gegeven dat ik beter kan vertrekken. We 
spreken af dat we elkaar weer zien bij vv GEO, 
helaas voor Mats eerst nog aan de zijlijn als 
 supporter.

 Koos van de Belt

Dorpshuis De Leeuw doet zaterdag 12 maart 
mee aan NLdoet. Op die dag worden er klussen 
in en rond het dorpshuis uitgevoerd. Tijdens 
deze NLdoet gaan we onder andere aan de slag 
met het opzetten van een ruilbibliotheek.
Het dorpshuis zorgt die dag natuurlijk voor 
genoeg eten en drinken en een uitgebreide 
lunch.

De koffie staat vanaf 9.30 uur klaar, er wordt 
begonnen om 10.00 uur en gestopt rond 15.00 
uur.
Zijn er nog andere klussen in het dorp te doen, 
bijvoorbeeld in de Garmerhof, dan kun je die 
aanmelden via info@dorpshuisdeleeuw.nl. 
Dorpsgenoten die willen helpen kunnen zich ook 

NLdoet in Garmerwolde
aanmelden via dit mailadres of via de website 
NLdoet.nl
Op vrijdag 11 maart doet ook De Rijdende 
 Popschool klussen voor het dorpshuis. Ook 
daar kunnen vrijwilligers zich voor aanmelden!

Het bestuur van dorpshuis De Leeuw

Start ‘Garmerstee’
In het kader van het project ‘ZorgSaam Dorp’ zal 
op dinsdag 22 maart de aftrap zijn van ‘Garmer
stee’, dé ontmoetingsplek voor 55plussers in 
dorpshuis De Leeuw te Garmerwolde. 
Zo pal voor Pasen leek het ons leuk om deze 
eerste keer gezellig met elkaar te gaan noten 

schieten. We beginnen om 14.00 uur en de kos
ten bedragen € 6,  per persoon. Dit is inclusief 
twee keer koffie of thee met wat lekkers en een 
andere consumptie.
Alle 55plussers uit Garmerwolde en omstreken 
zijn van harte welkom! 

Wij hopen op een goede opkomst. Voor nadere 
informatie en vervoer kunt u bellen naar Hillie 
Ramaker, 050 541 5335.

Werkgroep Garmerstee, Hillie Ramaker
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Wie kan zingen, die zingt mee. Ja, want dat kan 
op zondagmiddag 13 maart om 14.00 uur in de 
Kloosterkerk van Thesinge. Dan wordt voor de 
derde keer het evenement ‘Meezingen in 
 Thesinge’ georganiseerd. Samen met Ton 
 Heuvelmans is er weer een liedlijst samen
gesteld die inmiddels op de website van  Thesinge 

Meezingen in Thesinge Vol. 3

TheSingers organiseren een open zangworkshop 
op zaterdag 2 april in  dorpshuis Trefpunt. We star
ten om 10.00 uur en stoppen om 16.00 uur.  
’s Morgens laat Edwin Velvis ons voelen hoe we 
door een aanpassing van houding en van een 
betere articulatie een mooiere resonans kunnen 
vormen. 

Open zangworkshop TheSingers

zoals eerder bewezen, de middag geheel naar 
zijn hand zal zetten. Het belooft weer een heer
lijke meezingmiddag te worden. De entreeprijs 
bedraagt € 7,50. Dus, smeer uw keel en kom 
een middagje lekker zingen in de kerk. Voor de 
liedlijst en de filmpjes gaat u naar: 
www.thesinge.com/cultuur/felicitas.

Stichting Felicitas

Foto- en Praatmiddag Garmerwolde
Een paar uurtjes bijpraten over vroeger?

De Historische commissie Garmerwolde organi
seert op zaterdag 26 maart haar jaarlijkse Foto 
en Praatmiddag. Speciaal bedoeld voor de 
oudere Garmerwolders. Maar natuurlijk ook 
voor iedereen die ooit in Garmerwolde gewoond 
heeft, er geboren is of in een andere relatie tot 
ons dorp staat. Aanvang: 14.00 uur. Waar: 

dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde. De toe
gang is gratis, evenals de koffie en thee. Einde: 
ongeveer om 16.30 uur.
Deze keer willen we onder andere aandacht 
besteden aan ‘ouderwets oogsten’. En dat dan 
over een heel breed scala: variërend van uw 
eigen moestuin met sperziebonen, wortels, uien 
enzovoort tot aan grootschalige akkerbouw met 
rogge, suikerbieten, koolzaad enzovoort. Wat 

zijn uw herinneringen aan dit ‘oogstgebeuren’? 
Bijvoorbeeld: hoe ging dat thuis, toen u klein 
was? En hoe bij de buurman, die herenboer? 
Hebt u nog foto’s uit die periode? Neem alstu
blieft een paar van uw eigen oude foto’s mee. 
Allemaal mag ook.
Verder tonen we weer een tiental oude foto’s 
waarover we nog vragen hebben. Dat zal een 
klein uurtje duren, schatten we. Hopelijk zijn dan 
al onze vraagtekens beantwoord. 
Tenslotte kan er in groepjes van vier of vijf aan 
tafeltjes worden bijgekletst. Over van alles en 
nog wat, bijvoorbeeld over de foto’s die u zelf 
meegebracht hebt. Wij zorgen voor een scanner 
om ter plekke een digitale kopie van uw foto’s te 
kunnen maken.
Graag vooraf even melden dat u van plan bent 
te komen. Dat kan via een email naar 
hvliem@hotmail.com 

Historische commissie 
Garmerwolde, Henk Vliem

‘Slapende’ foto’s gezocht
Ongetwijfeld bevinden zich ook bij verschil
lende abonnees van de Garmer & Thesinger 
Express nog ‘slapende’ foto’s van oud 
 Garmerwolde. Hebt u een oude foto van een 
huis, een boerderij of van een ander 
interessant object in  Garmerwolde? Geef 
dan even een seintje. Dan komt een van ons 
even langs om er een kopietje van te maken.

af met ontspannen napraten met een drankje.
Ben je geen lid van TheSingers en wil je 
 meedoen met deze workshop: geef je dan op bij 
Theo de Wit, 050 302 2852. Er zijn zes plaatsen 
voor mensen, die (nog) geen lid zijn van 
 TheSingers. De kosten zijn € 25, .

Theo de Wit

Krantenknipsel uit 1936: wagenmaker Van Dijken aan het werk in zijn werkplaats in Garmerwolde 
(via Eltje Ridder) Dit krantenknipsel is binnenkort beter leesbaar te zien op gentexpress.nl/fotos

te vinden is. Daar vindt u ook de verwijzingen 
naar YouTube filmpjes zodat u de liedjes waar 
nodig kunt oefenen. We beginnen met Bach om 
daarna net zo vrolijk ‘De Zuiderzee ballade’ of 
‘Spiegelbeeld’ te zingen; daar doen we niet 
moeilijk over. De middag wordt weer muzikaal 
ondersteund door pianist Henk de Muinck die, 

Door te luisteren en te oefenen kunnen we 
 misschien nog lekkerder, helderder en beter ver
staanbaar zingen. Edwin heeft zich in dit soort 
workshops gespecialiseerd.
’s Middags neemt onze eigen dirigent, Cees 
Leurs, het over. Ritmes, tellen en goed omgaan 
met bladmuziek staan centraal. We sluiten  
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Provinciale plannen ‘Fietsroute plus’
Na ruim 600 jaar moet Stadsweg wijken voor beton, granulaat en plastic

Op 16 december besloot de Provincie tot aanleg van een ´Fietsroute Plus’fietspad over de 
Stadsweg. In het najaar moet de uitvoering beginnen. In een ingezonden artikel in de vorige 
G&T viel te lezen dat er ‘eindelijk vooruitzicht is op een comfortabel, snel en veilig fietspad’ 
en dat we niet meer bang hoeven te zijn ‘om de sloot in te fietsen’. Het vooruitzicht is echter 
niet zomaar een fietspad. Het wordt een megafietspad: drie meter breed beton, voor maar 
liefst 4,5 miljoen euro. Daarnaast wordt het resterende talud afgegraven en verhard met 
granulaat en plastic grastegels. Dit moet spoorvorming in de veel smaller wordende land
bouwweg voorkomen. Ook komt er een omleiding langs de Zuidwending, welke bij dieren
artsenpraktijk ‘Van Stad tot Wad’ zal aansluiten op de wijk Lewenborg. Om de ‘drukke’ 
Noorddijkerweg te omzeilen, aldus de provincie. Gelooft u het nog? Een aantal bezorgde 
dorpsbewoners heeft de krachten gebundeld in de groep ‘Stadsweg zo? ZO!’ in de hoop de 
plannen te kunnen ombuigen tot een vriendelijker alternatief.

Grootste verandering sinds honderden jaren
Met de plannen ondergaat de voor Groningen unieke kleiweg de grootste verandering in 
haar bestaan. De Stadsweg is zeker 600, mogelijk 1000, jaar oud en is de enige nog vrijwel 
onverharde kleiweg van onze provincie, uniek in Nederland. De route verbond de stad 
Groningen met Duitsland. De historie is nog te herkennen en te beleven. Het huidige klein
schalige fietspad, te midden van kruidenrijke bermen, met uitzicht op Garmerwolde en de 
landerijen wordt door velen gewaardeerd. De kruiden trekken insecten, waarvan ook akker 
en weidevogels profiteren. Ook komen zeldzame paddenstoelen voor. Bij de beoogde 
 verharding zullen deze onherroepelijk verdwijnen. 
De oude Stadsweg zal veranderen van een rustiek pad met landelijke uitstraling in een 
grootstedelijke, vrijwel volledig verhard en strakgetrokken Stadsweg. Inclusief schuilhokje, 
‘blikvangers’ voor afval, en waarschijnlijk extra verlichting en verkeersremmende maat
regelen op de kruispunten. We vrezen dat ons landschap er niet mooier op wordt. Vreemd 
genoeg wijkt de provincie met de plannen af van haar eerdere doelen, beschreven in het 
‘Provinciaal Omgevingsplan’ en ‘Omgevingsvisie’, waarin juist versterking van cultuur
historische en landschappelijke waarden voorop staan. De afdeling wegenbouw lijkt het 
spel te hebben gewonnen.

Alternatieven
Dat het huidige fietspad te smal gevonden wordt is begrijpelijk. Maar een verbreding tot 2 
meter is ruim voldoende om elkaar te passeren. Vooral als je bedenkt dat het slechts om 
eenrichtingsverkeer gaat (‘s ochtends naar de stad, ‘s avonds terug). Bij deze variant is de 
landbouwweg nog zonder verharding in te passen en behoudt de Stadsweg haar karakter. 
En daarnaast, op enige honderden meters en parallel lopend aan de Stadsweg, ligt reeds 
een prima alternatief voor zeer snelle fietsers: het bestaande fietspad langs de Rijksweg! 
Dit pad is 3,2 meter breed, wordt opgeknapt en verkeersveiliger gemaakt. Ook is de sociale 
controle hier beter (de Stadsweg blijft onverlicht en afgelegen). Voor velen zal een fietstocht 
via de nieuwe Fietsroute Plus en door Lewenborg een omweg zijn. 
De werkgroep meent dat veel meer plattelandsbewoners zullen profiteren als de 4,5 miljoen 
euro niet in slechts één (veel te breed en te luxe) fietspad wordt gestopt, maar in een meer 
wijdverbreid fietsnetwerk. Bijvoorbeeld door ook het Boer Goensepad iets te verbreden en 
meer geld te stoppen in onderhoud en sneeuwvrij houden van de bestaande paden en 
wegen. Maar helaas. Dergelijke suggesties passen niet in het ‘beleidskader’ van de provin
cie. Ze weigert haar Fietsroute Pluscriteria bij te stellen en is niet bereid gebleken om 
samen met de bewoners van het omringende gebied te zoeken naar maatwerk. Niet de 
inhoudelijke argumenten, maar politieke standpunten dreigen nu het lot te bepalen van 
onze oude Stadsweg.

Hoe verder?
In maart wordt de omgevingsvergunningprocedure gestart en in september 2016 wil de 
provincie starten met de aanleg. De werkgroep ‘Stadsweg zo? ZO!’ zal bezwaar indienen 
tegen het besluit en de omgevingsvergunning, en alternatieven aandragen die passen bij 
ons Ommeland. Mocht u willen meedenken of uw stem willen laten horen: dat kan via één 
van onderstaande leden.

Karel Drabe (kdrabe@versatel.nl, 050 541 1019)
Lieske Verheyen (lieskeverheyen@gmail.com, 06 22 246919)

Herbert Koekkoek (herbertkoekkoek@xs4all.com, 06 46 017 235)
Ernst Lofvers (ernst.lofvers@hotmail.nl, 050 302 4440)

Stoomfluitje
Verloren: Alweer een paar maanden geleden 
verloor ik tijdens het fietsen mijn nieuwe oranje
roze muts. Hij viel waarschijnlijk uit mijn zak, op 
het fietspad vlakbij de molen van Noorddijk. 
Heeft iemand hem gevonden? Ik hoop het! 
Groetjes, Eke Marie Lofvers (G.N. Schutterlaan 
39, Thesinge, ernst.lofvers@hotmail.nl).

‘De Soos’
De klaverjasavond in februari heeft de volgende 
uitslag opgeleverd:
Elleke van der Molen 5106
Wilma Tammeling 4979
Henk Vliem 4803
Gerard Klunder 4702
De volgende keer is op dinsdag 8 maart, aan
vang 20.00 uur, in dorpshuis De Leeuw te 
 Garmerwolde. Nieuwe kaarters zijn van harte 
welkom.

Kaartclub 
‘De Eendracht’
Op de jaarvergadering van kaartclub ‘De Een
dracht’ in Thesinge werden de prijzen over het 
kaartjaar 2015 uitgereikt. Over acht wedstrijden 
werden de hoogst behaalde punten berekend. 
Rieks Ridder was dit jaar de gelukkige: hij 
behaalde 53151 punten en mocht de wissel
beker in ontvangst nemen. Tweede werd Gerrit 
Boer met 53119 en derde Grietje Ridder met 
52362 punten.
Na afloop van het officiële gedeelte werd er nog 
gezellig gekaart. Ieder ging die avond met een 
mooie vleesprijs naar huis.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. We kaar
ten iedere laatste zaterdag van de maand in 
Café Molenzicht. Aanvang 20.00 uur. Mocht u 
willen komen dan graag even contact opnemen 
met Roelie Dijkema, telefoon 050 302 1305.

Roelie Dijkema

Jan Ceulen feliciteerde - namens de redactie 
van de G&T - Aaltje Mollema met de prijs voor 
het ontrafelen van de kerstpuzzel 
(foto Mareen Becking)
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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 1 april.
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 20 maart vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Zondag 6 maart 
Grunneger Dainst
10.00 uur in Thesinge
Voorganger ds. Struif uit Ooster
wolde 
Zondag 13 maart 
Gezamenlijke dienst 
10.00 uur in Stedum
Voorganger ds. Van Wingerden uit 
Stedum
Zondag 20 maart 
Palmpasen
10.00 uur in Garmerwolde 
Voorganger mw. ds. Van Beijeren 
uit Roden
Donderdag 24 maart 
Witte Donderdag; Pesachmaaltijd
19.30 uur in Geref. Kerk Ten Post 

Zondag 28 februari 
9.30 uur leesdienst 
16.30 uur ds. H. de Graaf 
Zondag 6 maart 
9.30 uur student Van Os 
14.30 uur student Van Os 
Woensdag 9 maart
Biddag 
19.30 uur ds. M. B. Visser 
Zondag 13 maart 
9.30 uur ds. J. Huisman 
16.30 uur ds. A. Huijgen 

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 27 februari 
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen 
oud papier.
Dinsdag 8 maart
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 
uur: Klaverjassen bij ‘De Soos’.
Vrijdag 11 maart 
-  Garmerwolde, De Leeuw; vanaf 

17.00 uur: Dorps borrel (verplaatst 

De nieuwe stalling voor de robotmaaier op het kerkhof bij 
de Kloosterkerk zal per 1 april in gebruik worden genomen 
(foto Mareen Becking)

Vrijdag 25 maart 
Goede Vrijdag
19.30 uur in Thesinge
Werkgroep Liturgie
Zaterdag 26 maart 
Stille Zaterdag; Paaswake
21.00 uur in Vrijgemaakte Kerk Ten 
Post
Zondag 27 maart 
Eerste paasdag
Gezamenlijke dienst 
9.30 uur in Thesinge
Voorganger ds. Van der Mark uit 
Wolvega 
m.m.v. koor ‘Inspiration’ uit Aduard

Zondag 20 maart 
 9.30 uur leesdienst 
17.00 uur ds. H. D. Rietveld 
Vrijdag 25 maart
Goede Vrijdag 
19.30 uur leesdienst 
Zondag 27 maart 
Eerste Paasdag 
9.30 uur leesdienst 
14.30 uur ds. R. G. Hertog 
Zondag 28 maart 
9.30 uur zangdienst

vanwege de voor jaars vakantie).
  Thesinge, Café Molenzicht; 

20.00 uur: Jaarvergadering 
Dorpsbelangen

11 en 12 maart
Garmerwolde; 9.30 uur: NLdoet. 
Klussen in het dorpshuis en 
daarbuiten. Zie artikel.
11, 18 en 19 maart
Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur: 
Toneelvereniging W.W.K. speelt 
een blijspel in 3 bedrijven. 
Reservering kaarten: Trieneke 
Schuppert 050 302 1602.
Zaterdag 12 maart
Garmerwolde, De Leeuw: 
Dorpshuis Sessie #6. Zie artikel.

Zondag 13 maart
Thesinge, Kloosterkerk; 14.00 uur: 
Meezingen in Thesinge Vol. 3. 
Entree € 7,50. Zie artikel.
Vrijdag 18 maart
Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 
Ophalen oud papier.
Zaterdag 19 maart
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen 
oud papier.
Dinsdag 22 maart
  Garmerwolde, De Leeuw; 14.00 

uur: Noten schieten voor 55+ bij 
de ‘Garmerstee’.

  Thesinge, Trefpunt; 19.45 uur: 
Film ‘Still Alice’.

Woensdag 23 maart 
Garmerwolde, kantine vv GEO; 
19.30 uur: Voorjaarsbakjes 
(paasbakjes) maken. € 7,  voor 
materiaal, koffie en thee en een 
plak cake. Graag opgave voor 20 
maart via ymenting@home.nl of 
06 25 490 240. 

Zaterdag 26 maart
Garmerwolde, De Leeuw; 14.00 
uur: Foto en praatmiddag. Zie 
artikel.
Donderdag 31 maart
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 
uur: Koffiemorgen. Voor ieder die 
van gezelligheid houdt.
Vrijdag 1 april
Garmerwolde, De Leeuw; vanaf 
17.00 uur: Dorpsborrel met gratis 
eten en drinken.
Zaterdag 2 april
Thesinge, Trefpunt; 10.00  16.00 
uur: Open zangworkshop 
 TheSingers. Opgave bij Theo de 
Wit op 050 302 2852. Kosten € 25, .


