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Een nieuwe uitdaging
Met nog zeven werkzame jaren voor de boeg heeft Henk Busscher 
uit Thesinge een nieuwe uitdaging gevonden: Chinees leren. Hij 
heeft voor zijn werk als wetenschapper wereldwijd veel contacten 
gelegd en hij hield menig voordracht in het buitenland. Met name 
in de Verenigde Staten wisselde hij jarenlang knowhow uit met de 
Amerikanen. De laatste zes jaar reisde hij met regelmaat naar China. 
De Chinese economie is enorm in opkomst en ook de ontwikkelin-
gen binnen de wetenschap nemen in hetzelfde tempo in omvang en 
kwaliteit toe. 

Hart voor Thesinge
Henk Busscher heeft Technische Natuurkunde gestudeerd, is gepromo
veerd en benoemd tot hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Groningen. 
Hij houdt zich niet alleen bezig met het voorkomen van het hechten van 
bacteriën op kunststofmaterialen in het menselijk lichaam, maar ook met 
het voorkomen van hechting van bacteriën aan tanden en kiezen, tand
heelkundige restauratiematerialen en orthodontische apparatuur. Denk 
aan kunstheup en knie, kunstgebit, kunststof lensje voor in het oog of 
contactlens, hartklep, bloedvat enzovoort. Infectiegevaar ligt op de loer bij 
het inbrengen van lichaamsvreemde materialen, waardoor soms levens
bedreigende complicaties kunnen ontstaan.
In ons dorp is al zes keer op initiatief van Henk een tweedaags congres 
gehouden over dit onderwerp: het zogenaamde Thesinger Biofilm Con
gres. Het dorp wordt dan overspoeld door zo’n honderd wetenschappers 
van all over the world. En het Trefpunt doet twee dagen heel goede zaken! 
Een scala aan activiteiten in het dorp is hieraan gekoppeld: een bezoek 
aan de smederij in bedrijf, de molen beklimmen, de Kloosterkerk bekijken 
en iets horen over de geschiedenis ervan, en een rondje Klunder lopen. 
Henk heeft hart voor Thesinge en gunt het zijn collegawetenschappers 
om ons mooie dorp op het Groninger platteland te leren kennen. Volgens 
de vrijwilligers van Trefpunt kijken de congresgangers hun ogen uit.
Naast zijn werk bij het UMCG/RUG heeft Henk een ingenieursadviesbu
reau, SASA BV (Scientific and Applied Surface Advice). Henk woont met 
zijn vrouw Reina en zoon Melle aan de Schutterlaan waar zij in 1986 zijn 
neergestreken. Hun dochter Nienke woont nu in Groningen en is druk 
bezig met haar promotieonderzoek, ook aan de RUG.

Chinese taal
Henk raakte erg geïnspireerd door de mogelijkheden die China biedt. Om 
meer contact te kunnen leggen met zijn Chinese collega’s is hij zelfs 
begonnen met een talenstudie Chinees. Zijn doelstelling is om voor zijn 
pensioen een voordracht over zijn werk in het Chinees te kunnen houden 
(en dan ook nog begrepen te worden). Sinds een half jaar krijgt hij vier uur 
per week privéles en tijdens zijn laatste bezoek aan China heeft hij ook 
nog acht uur extra lessen gevolgd van een Chinese docente. Hij is zo 
gemotiveerd dat de zes examens die hem te wachten staan een uitdaging 
voor hem betekenen.
Henk legt uit: ‘Het Chinees is een toontaal. Eén woord kan op vier verschil
lende intonaties uitgesproken worden. De intonatie bepaalt de betekenis 
van het woord en die kan erg verschillend zijn. Wen kan bijvoorbeeld 

‘kussen’ of ‘vragen’ betekenen en dat wil je niet door elkaar halen als je 
iemand in het Chinees beleefd vraagt of je hem of haar een vraag mag 
stellen. Het Chinees kent 87000 karakters. Voor het dagelijks leven heb 
er je zo’n 2500 nodig’.
Henk beheerst nu ongeveer 150 karakters. Voor Chinezen geldt dat je 
analfabeet bent als je minder dan duizend karakters beheerst. ‘Ik ben dus 
nog niet erg opgeschoten’, lacht Henk. ‘Mijn doelstelling is om echt met 
de mensen te kunnen communiceren. Nu kan ik al kleine eenvoudige 
vragen stellen, maar van een echt gesprek is nog lang geen sprake! Kin
deren leren tegenwoordig met hun iPhone de taal fonetisch. Ze voeren de 
spreektaal in en de geschreven taal, de karakters, verschijnen dan in 
beeld.’ Zo tekent Henk even slordig een karakter op het schermpje van 
zijn iPhone, waarna op het beeldscherm de mogelijke uitspraken en bete
kenissen gegeven worden. Soms kun je die karakters op een leuke manier 
onthouden: het karakter voor ‘vrouw’ wordt ook gebruikt met een dakje 

Henk Busscher (foto Foto Bouchier)
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erboven en dan betekent het ‘vrede’. De uitleg hiervan is: een vrouw in 
huis betekent ‘harmonie’ en een afgeleide hiervan is ‘vrede’.

Kou in Beijing
Eind januari is Henk samen met dochter Nienke naar Beijing gevlogen. Ze 
waren er twaalf dagen in de koudste periode sinds dertig jaar. Dankzij 
uitzonderlijk helder weer konden ze veel zien in de stad en ook op het 
platteland. Prachtige foto’s zijn hiervan het bewijs. Henk staat, met een 
typisch Chinese muts op en een sjaal voor de mond, in de vrieskou van 
15 graden voor de Chinese Muur. De gevoelstemperatuur was nog flink 
wat lager door de harde wind. ‘s Nachts vroor het 30 graden en in restau
rants werd warm water geserveerd (dat vinden ze in China sowieso 
gezonder dan koud water).
‘Wij hadden ook een thermosfles met warm water bij ons als we aan de 
wandel gingen in de kou. Met onze thermoshirts aan hielden we het wel 
uit. We klaagden er zeker niet over, want heel vaak heb je in Beijing van
wege de smog maar 200 meter zicht en loop je vrijwel altijd met een droge, 
pijnlijke keel en brandende ogen rond. Nienke is door Chinese studenten, 
die hun Engels wel wat willen oefenen, rondgeleid. Zij is net als ik onder 
de indruk van de mentaliteit van de mensen. We hebben echt heel aardige 
en behulpzame mensen ontmoet. Chinezen hebben gevoel voor humor 
en ze werken heel hard. Daarbij komt dat we heel gezond en lekker heb
ben gegeten. Ik ben nu zes of zeven keer in China geweest en nooit ziek 
geworden van het eten. Dat heb ik bijvoorbeeld in Indonesië wel anders 
meegemaakt. Ik voel me in China echt op m’n gemak dankzij de open 
houding van de mensen. Ondanks dat je soms wel eens negatieve gelui
den hoort over de vrijheid van meningsuiting in China, merk je daar in de 
omgang met mensen niets van. Een levensgroot verschil met de sfeer 
zoals ik die vroeger proefde in de voormalige Oostbloklanden, waar de 
mensen zich vaak bedrukt en schichtig gedroegen. Nou, zoiets is in China 
niet te merken.’
 
Plannen
Henk is druk bezig met de plannen van de RUG om een campus op te 
zetten in Yantai. Vergelijk het maar met de campus van de RUG in Leeu
warden, maar dan wat verder weg. Zo’n Chinese campus maakt de RUG 
in één klap zo’n dertig procent groter en sterker! UGY (University of Gro
ningen in Yantai) wordt een dependance van de RUG, waar Chinese stu
denten een felbegeerd buitenlands diploma kunnen behalen volgens de 
normen van de Nederlandse universiteiten, zonder daarvoor naar het 
buitenland te hoeven gaan. Op de Yantaicampus is huisvesting voor stu
denten, medewerkers en alle benodigde dienstverleners.
‘Een Groninger enclave in China, dat is de bedoeling’, aldus Henk. ‘Yantai 
is een stad op zo’n 200 kilometer afstand van Beijing in een mooi gebied 
aan zee. De stranden zijn er prachtig, er is geen luchtverontreiniging, de 
bergen zijn vlakbij en het klimaat is er fijn. In mijn laatste werkjaren wil ik 
nog heel graag iets anders doen en daarom is mijn doel er een aantal 
maanden per jaar door te gaan brengen. Er is genoeg te zien en te doen 
in China.’

Op de universiteit in Groningen begeleidt Henk promovendi, van wie som
migen hun onderzoek deels in China, deels in Groningen doen. Die stu
denten kan hij dan ook in China helpen. ‘Tot nu toe is Suzhou mijn lieve
lingsplek. Deze stad wordt ook wel het Venetië van China genoemd. In 
april ga ik samen met Reina weer drie weken naar China en dan zullen we 
ook Yantai bezoeken.’

Welvaart
‘Als je de ziekenhuizen in China vergelijkt met de Nederlandse, maar ook 
met Amerikaanse ziekenhuizen, dan kijk je je ogen uit. Alles is supermo
dern en enorm groot. Dat geldt ook voor de luchthavens en de geavan
ceerde vliegtuigen. De economie groeit nog steeds en het grote probleem 
daarvan is dat het platteland leegloopt naar de steden. Daardoor blijft de 
ontwikkeling op het platteland achter en is de ruimte in de steden beperkt. 
De welvaart moet in de toekomst beter verdeeld worden. In Beijing betaal 
je astronomische bedragen voor huisvesting. Er staan alleen maar flatge
bouwen, die voor jonge mensen haast onbetaalbaar zijn. Voor Chinese 
begrippen is een stad met een miljoen inwoners een gewone stad. Gro
ningen is in hun ogen een dorpje.’

Bruggenbouwers
‘Ik noem mezelf geen Chinaexpert, maar door de wetenschap maak ik 
wel gemakkelijker en anders contact met de mensen dan wanneer je een 
land als toerist bezoekt. Eerlijk gezegd is dat misschien nog wel leuker 
dan de wetenschap zelf! Als je een gezamenlijke belangstelling hebt, dan 
werkt dat positief, net als met sport. Wetenschappers en sporters zie ik 
dan ook altijd als bruggenbouwers tussen landen, ook wanneer de politiek 
daar soms nog niet aan toe is. Ik doe daar graag aan mee.’

Truus Top

Henk Busscher in de kou voor de Chinese muur (foto Nienke Busscher)
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‘Als ik er ook maar iets van geweten had, 
was ik stiekem via de achterdeur verdwe-
nen.’ Dat was de reactie van Jans Harms, die 
op woensdagavond 16 maart uitvoerig in het 
zonnetje werd gezet door bestuur, spelers 
en vrijwilligers van GEO.

Nietsvermoedend was hij ook deze avond weer 
vanuit Ten Boer naar Garmerwolde gereden om 
het clubhuis te openen, koffie te zetten en 
daarna de spelers van GEO3 te ontvangen die 
weer zouden komen trainen. Maar behalve deze 
trainende oudjes zag Jans ook spelers van GEO 
1 en 2, vrijwilligers, bestuursleden en ereleden 
binnenkomen. Met ruim vijftig belangstellenden 
was het clubhuis meer dan goed gevuld. Nadat 
koffie of thee was geserveerd en Jantje Ypey 
iedereen had getrakteerd op haar zelfgebakken 
feestcake, nam voorzitter Wim Benneker het 
woord en verzocht Jans naar voren te komen. 
En daar kreeg hij te horen dat iedereen deze 
avond naar het clubhuis was gekomen om hem 
alsnog te feliciteren met zijn zestigste verjaar
dag. Dat heuglijke feit had al op 16 augustus 
2015 plaatsgevonden, maar daar kon toen 
wegens omstandigheden niet op zo’n uitbun
dige manier als vanavond aandacht aan worden 
besteed.

GEO supervrijwilliger Jans Harms in een welverdiend zonnetje gezet
En waarom dan zo’n uitgebreide aandacht voor 
een zestigjarige? Omdat, zo vertelde Wim, Jans 
een onmisbare schakel is in het vrijwilligerswerk 
voor GEO. Op woensdagavond gastheer voor 
GEO3 in het clubhuis. Op zaterdagmorgen als 
eerste aanwezig om het GEOonderkomen te 
openen, koffie te zetten en op de meeste zater
dagen vervolgens de taak van wedstrijdcoördi
nator te vervullen. Om vervolgens ’s middags 
het scorebord en de sirene te bedienen. En dat 
allemaal met de gave om met iedereen een 
praatje aan te gaan, vaak doorspekt met een 
flinke portie humor. En als het clubhuis gesloten 
is altijd wel met broer Bert aan de slag om aller
lei klusjes op en rond de velden uit te voeren. En 
als vaste waarde op feest en slotweekenden 
achter de bakkar. En verkoper tijdens de jaar
lijkse rommelmarkt. En zoekt GEO voor een 
andere activiteit nog een helpende hand, dan 
komt de naam van Jans als één van de eersten 
bovendrijven.
Als dank voor al deze vrijwilligerswerkzaam
heden ontving Jans van het bestuur, GEO 1, 
GEO 3 en de vrijwilligers meerdere cadeaus. En 
werd hij met een speciaal voor hem geschreven 
lied toegezongen door de spelers van GEO 3. 
Het bleef daarna nog lang heel gezellig in het 
clubhuis.

De verdwijntruc, die gelukkig niet doorging, 
tekent het karakter van Jans. Graag op velerlei 
manieren de handen uit de mouwen steken, 
maar wars van extra aandacht daarvoor.
Het komt zelden voor dat hij om woorden ver
legen zit. Deze avond was de verrassing echter 
zo groot dat hij met stomheid was geslagen. 
Hopelijk maar voor een enkele keer, want zo 
kennen we hem niet en zo zien we hem liever 
ook niet.

Koos van de Belt

Jans krijgt een cadeau van Anita ten Cate 
(foto Joost van den Berg)

Nieuwe bewoners
De bel klinkt nog na in de gang wanneer ik 
bij de nieuwe bewoners aan de Oude Rijks-
weg 1 in Garmerwolde binnenstap. Langs de 
bouwmaterialen die zijdelings opgesteld zijn 
loop ik de gezellig ingerichte woonkeuken 
in.

In december 2015 hebben Stephanie en Michael 
hun intrek genomen in ‘het huis van Ard en 
Marian’. Wanneer ik vraag waarom ze voor Gar
merwolde gekozen hebben antwoordt Michael: 
‘Nou, we waren op zoek naar een huis maar 
geen rijtjeshuis, het liefst een vrijstaand huis iets 
buiten Groningen. Het was ons om het ruime 
buitenleven te doen. Bovendien, bij ons in Aruba 
wonen veel mensen in een vrijstaande woning 
en sinds ik (vanaf 2006) in Nederland woon ver
lang ik daar weer naar.’ En Stephanie valt in de 
rede: ‘Het grappige is, dat sinds wij hier wonen 
je niet het gevoel hebt dat je zo dicht bij de stad 
woont. En behalve dat merkten we dat we vrij 
makkelijk in contact kwamen met de dorpsbe
woners. Dat geeft ons het gevoel dat we hier 
welkom zijn.’
Hebben jullie nog verbouwplannen? Ik zag bij 
binnenkomst wat bouwmaterialen in de gang lig
gen. ‘Tja’, zegt de goedlachse Stephanie, ‘we 
zijn momenteel de indeling op de bovenverdie
ping wat aan het aanpassen en hier en daar 
moet de verfkwast nog even overheen. Hierdoor 
hebben we tijdelijk de slaapkamer beneden, wat 
goed uitkomt als ik straks bevallen moet.’ Step
hanie verwacht namelijk een baby in april en dan 
is traplopen wat onhandig.

Beiden waren actief in het sportleven maar door 
alle veranderingen van de laatste tijd komt daar 
weinig van. Zo vertelt Michael dat hij honkbal, 
paintball en kickboksen heeft gedaan. Stepha
nie geeft trainingen in zumba, dat is een combi
natie van dansen en sportoefeningen op Latijns
Amerikaanse muziek. ‘Maar vanwege mijn 
zwangerschap ben ik daar dus tijdelijk mee 
gestopt’, zegt ze terwijl ze nog een kop thee 
inschenkt.

Michael en Stephanie (foto Andries Hof)

Michael is objectleider bij een schoonmaakbe
drijf in Beilen. Stephanie is werkzaam als 
bedrijfsleidster in een Brunafiliaal in Helpman.
‘Ik hoop dat jullie hier nog lang met voorspoed 
en geluk mogen wonen’, zeg ik terwijl ik ze de 
hand schud bij het afscheid.

Frida Hoens



4

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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Zondagmiddag 21 februari gaven het da-
meskoor Roetloo – singers uit Rolde, het da-
meskoor Oosterhoogebrug en het Gemengd 
Mannenkoor Garmerwolde een concert in de 
kerk van Garmerwolde. Drie verschillende 
koren en één ding hadden ze gemeen: Oleg 
Morozov was de dirigent. Buiten regende het 
en was het guur, maar binnen, met meer dan 
honderd gemotiveerde koorleden, merkte je 
daar weinig van.

Plezier in zingen
De drie enthousiaste koren traden op met een 
heel afwisselend programma. Popsongs, 
wereldmuziek, liederen in het Nederlands, Gro
nings of Duits, het was allemaal te beluisteren in 
de volle kerk. De koren wisselden elkaar voor en 
na de pauze steeds af na het zingen van drie 
liederen uit eigen repertoire. Alle drie hadden ze 
er merkbaar zin en plezier in.
Hoe kan dat ook anders met Oleg Morozov als 
inspirerend dirigent. Dat Oleg opgeleid is tot 
concertpianist is duidelijk te merken. Wat kan hij 
spelen!
Alle koren zongen meerstemmig. En hoewel het 
er natuurlijk niet om ging wie het mooiste zong, 
was er toch wel een verschil in klank. De beide 

Concert in Garmerwolde: 3 koren 1 dirigent

De drie enthousiaste koren (foto Tjakko Tjakkes)

gastkoren zijn dameskoren en het Gemengd 
Mannenkoor is gemengd. Die combinatie van 
dames en mannenstemmen geeft het koor een 
extra volle klank en dat is toch mooi om te horen.

Op 13 maart was er weer ‘Meezingen in Thesinge’ in de Kloosterkerk (foto Mareen Becking)

Dorpshuis Sessie #6
Op zaterdag 12 maart was in dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde Sessie 
#6. Maria Mengerink mocht beginnen; zij trad twee keer op met zang en 
gitaar. Het klonk goed; dat kan ook niet anders als je als coach verbonden 
bent aan de Popschool. Sheepskin Wolves was wel aangekondigd, maar 
door een binnenbrandje in die groep werd het voor het vervangende 
bandje Aron Daze uit Stadskanaal hun eerste optreden in Garmerwolde. 
Deze David Bowie coverband kon de stemming er goed in houden. Veel 
liedjes kon je meezingen, ik heb er eigenlijk nooit bij stil gestaan dat er 
zoveel nummers van hem waren.
De avond werd besloten met Lenny & Junior. Junior blijkt nog een band 
met Garmerwolde te hebben: zijn oma Alkema heeft aan de Dorpsweg 16 
gewoond. Hun muziek met zang  soms in het Italiaans  was prima en het 
duo paste uitstekend bij de andere twee. Daarna gingen de dj’s Stefano 
en Mengerink verder met (pop)muziek, waarop nog een paar uur lekker 
werd gedanst. Op naar Sessie #7 op zaterdag 23 april.

Groetjes, Sieb-Klaas IwemaLenny & Junior (foto Sieb-Klaas Iwema)

Tot slot van het programma kon ook het publiek 
met de koren meezingen. Met zoveel mensen 
klonk dat hartverwarmend. 

Irene Plaatsman
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Op vrijdag 11 maart vond de veertigste alge-
mene ledenvergadering van Dorpsbelangen 
Thesinge plaats. In zijn enthousiasme was 
het bestuur vergeten de tijd aan te geven 
in de uitnodiging, maar gelukkig waren de 
Thesingers zo gewend aan 20.00 uur dat dit 
geen probleem bleek te zijn.

Om 19.30 uur arriveerden de ereleden (Roelie 
Dijkema, Roelf Jansen en Welly Boer) in café 
Molenzicht. Er werd wat gegrapt dat we nu wel 
konden beginnen, omdat er de afgelopen jaren 
steeds minder leden naar de vergadering kwa
men. Des te meer waren we blij verrast dat we 
uiteindelijk 38 leden welkom konden heten.

Notulen en verslagen
Voorzitter Alex Mollema opende om iets over 
20.00 uur de vergadering. Dit jaar heeft het 
bestuur ervoor gekozen de notulen en het jaar
verslag in zijn geheel voor te lezen, Johan Oom
kes deed dit feilloos. Er waren geen op of aan
merkingen. Hierna volgde het financiële verslag 
door penningmeester Paul Witkamp. 
Het jaar is, mede door een in de plus uitgevallen 
feestweek, met een positief saldo afgesloten. 
Hierdoor kunnen we de algemene reserve aan
vullen en hoeven we de contributie in 2016 niet 
te verhogen. Het verslag van de kascommissie, 
door Ton Ensing, was positief en de boeken 
zagen er goed uit. De penningmeester krijgt 
decharge voor de boekhouding van 2015.

Welzijnssubsidie
Ook dit jaar is er weer welzijnssubsidie beschik
baar gesteld door de gemeente. Dorpsbewo
ners konden via een aanvraagformulier bij 
Dorpsbelangen subsidie aanvragen voor hun 
initiatief. Bij de aanvragen ging het in totaal om 
een flink bedrag (dik het dubbele van wat 
beschikbaar is). Dorpsbelangen heeft gepro
beerd het geld zo goed en eerlijk mogelijk te 
verdelen. Wij willen alle mensen en comités 
bedanken voor hun aanvragen en voor alle initi
atieven die zij mede met dit geld gaan organise
ren voor het dorp. Door deze inzet is er het 
gehele jaar een uitgebreid aanbod van activitei
ten voor jong en oud, een gegeven waar we als 
dorp trots op kunnen zijn. 

Bestuursverkiezing 
Rudy Noordenbos heeft zich verkiesbaar 
gesteld als nieuw bestuurslid en is met 36 stem
men verkozen. Wij heten Rudy van harte wel
kom en zien uit naar een leuke en productieve 
samenwerking. Kanttekening is wel dat het 
bestuur op dit moment nog steeds slechts uit 
vier personen bestaat. Dit is geen gewenste 
situatie. Hoewel de leden akkoord gaan met dit 
aantal, willen wij iedereen nogmaals oproepen 
om eens goed na te denken of u geen zitting wilt 
nemen in het bestuur. Thesinge heeft baat bij 
een goede vertegenwoordiging naar de 
gemeente, helemaal in deze tijd van gemeente
lijke herindeling.
Veel mensen denken dat het veel tijd en energie 
kost om deel te nemen aan het bestuur, of dat er 
uitsluitend saaie werkzaamheden zijn. Niets is 

40ste ALV Dorpsbelangen Thesinge

echter minder waar. Er is een diversiteit aan 
taken en activiteiten en u kiest zelf of u zich 
daarvoor wilt inzetten. Op deze manier draagt u 
actief bij aan de leefbaarheid en activiteiten in 
Thesinge, nu en in de toekomst. Dit is essentieel 
voor ons dorp. Heeft u vragen of wilt u eens bij 
een vergadering kijken hoe wij te werk gaan, 
dan bent u altijd welkom! Neem contact op via 
dorpsbelangenthesinge@gmail.com of kom 
langs bij een van de bestuursleden.

Roelie Dijkema Prijs
Na de pauze werd de Roelie Dijkemaprijs uitge
reikt. Deze prijs gaat elk jaar naar een Thesinger 
persoon of groep die zich op een bijzondere 
manier heeft ingezet voor ons mooie dorp. Dit 
jaar is er een jury samengesteld, die bestaat uit 
Roelie Dijkema zelf, de laatste drie winnaars 
van de prijs: Stoffer Havinga (Thaisner Run), 
Cor van Zanten Jzn (Oranje comité) en Janna 
Hofstede (Noaberstee) en Rudy Noordenbos 
(namens Dorpsbelangen). Deze jury heeft na 
een stemming unaniem besloten dat de 87jarige 
Roelf Jansen de prijs dit jaar in ontvangst mag 
nemen.
De jury onderbouwde dit met name omdat de 
term ‘jarenlang’ zo van toepassing is op Roelf. 
Jarenlang zat hij in het bestuur van de Scheuvel 
en van Dorpsbelangen en jarenlang organi
seerde hij de touwtrekwedstrijden waarbij het 
‘pak touw’ elk jaar weer een terugkerend begrip 
was. Verder werd hij geroemd vanwege zijn 
betrokkenheid bij het dorp en de tomeloze inzet 
tijdens diverse activiteiten. Jammer genoeg gaf 
Roelf voor de vergadering aan dat hij gaat stop
pen met zowel zijn rol van Thomasvaer als met 
de organisatie van de jaarlijkse fietstocht. Beide 
activiteiten heeft hij decennialang samen met 
Roelie Dijkema georganiseerd en uitgevoerd. 
We mogen dit dus gerust het einde van een tijd
perk noemen. We vinden het heel jammer dat 

Roelf stopt maar begrijpen dit uiteraard en 
bedanken hem voor al deze mooie jaren!
Roelie heeft gelukkig aangegeven dat ze wel 
door wil gaan met beide activiteiten. Jakob van 
der Woude meldde zich gelijk aan voor hulp bij 
de fietstocht.

Dorpsvisie
Aan het einde van de vergadering gaf Johan 
Oomkes een presentatie over het opstellen van 
een dorpsvisie. Dit is een plan voor de middel
lange termijn waarin wordt beschreven wat wij 
als dorpelingen belangrijk vinden en waar wij 
waarde aan hechten. Dit plan heeft sinds kort 
aanzienlijk meer belang gekregen vanwege de 
gemeentelijke herindeling. De gemeente gaat 
zelf de informatie verzamelen voor deze visie, 
onder meer met behulp van een enquête en 
informatieavonden. Dorpsbelangen houdt daar
bij nadrukkelijk de vinger aan de pols en rekent 
op de medewerking van zoveel mogelijk dorps
genoten. Het gaat immers om onze toekomst! 
Het dorp is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor 
de inhoud van het document. Meer informatie 
volgt in de nieuwsbrieven van Dorpsbelangen, 
houd deze dus in de gaten.

Om 22.18 uur sloot de voorzitter de vergadering. 
We bedanken iedereen voor het bijwonen en 
waarderen de hoge opkomst. We hopen (en 
gaan er stiekem vanuit) dat dit een trend is die 
de komende jaren aanhoudt, zodat iedereen 
betrokken blijft en wij als bestuur weten waar
voor wij het allemaal doen.
Uiteindelijk zijn er, onder het genot van een bor
rel, tot de late uurtjes nog vele gesprekken 
gevoerd en kunnen we terugkijken op een zeer 
succesvolle 40ste algemene ledenvergadering.

Paul Witkamp

De Roelie Dijkema prijs; v.l.n.r. Johan Oomkes, Roelie Dijkema, Paul Witkamp, Roelf Jansen, Rudy 
Noordenbos en Alex Mollema (foto Jori Noordenbos)



7

Donderdag 25 februari organiseerde Dorps-
belangen Garmerwolde een avond om te 
verkennen hoe de samenwerking en organi-
satie in het dorp verbeterd kan worden. Het 
werd een productieve avond. 

Actief dorp 
Is er eigenlijk meer samenwerking en afstem
ming nodig? Gaat het niet goed zoals het gaat? 
Zeker, Garmerwolde is een actief dorp, met veel 
verenigingen en commissies. En door de ligging 
is het een dorp dat met veel ‘grote’ zaken te 
maken heeft: denk aan de nabijheid van de stad 
Groningen, de ligging aan de N360, de nabijheid 
van de RWZI en het Eemskanaal, en natuurlijk 
de ligging in een krimpregio en in aardbevings
gebied. Al deze activiteiten en ontwikkelingen 
raken de leefbaarheid van het dorp en vragen de 
inzet van vrijwilligers. En daar knelt het wel 
eens. Zowel Dorpsbelangen als het dorpshuis 
vroegen zich af: hoe vinden we de goede men
sen en hoe kunnen we zaken zo organiseren dat 
mensen ook voor kortere tijd, bijvoorbeeld alleen 
in een bepaald project, kunnen participeren? Zo 
kwam het idee van de themagroepen.

Themagroepen van start
Op de avond zelf waren vier thematafels 
in gericht en deze bleken aan het eind goed voor 
verschillende vervolggroepen. Het is nadrukke
lijk de bedoeling dat de themagroepen een open 
karakter houden zodat mensen zich makkelijk 
kunnen aansluiten of zich juist even terug kun
nen trekken. De themagroepen opereren zelf
standig.

Geslaagde aftrap richting meer samenwerking
De themagroep ‘Openbare ruimte en duurzaam
heid’ heeft geïnventariseerd waar op dit moment 
aandachtspunten liggen. De volgende zaken 
staan op de agenda: Garmerwolde doet (klus
dagen 12 maart en 7 mei), Dorpsweg 30 km, 
een dorpstuin, zwemmen, zon en windenergie, 
speelterrein Oude Rijksweg en houtkachel
stookgedrag.
In de themagroep ‘Festiviteiten en cultuur’ zijn 
alle geplande activiteiten geïnventariseerd en 
zijn als wens het Paaseierenzoeken en de 
Sinterklaas intocht weer op de agenda gezet. 
Het Oranjecomité en de Feestweekcommissie 
gaan onderzoeken hoe ze voordeel van elkaar 
kunnen hebben.
De themagroep ‘Zorg, wonen en welzijn’ gaat 
met diverse deelprojecten van start: een crea
tieve dorpshuiskamer, een ruilbibliotheek en 
een jongerenruimte in het Dorpshuis, Garmer
stee (ontmoetingsplek voor 55+), de Knarrenhof 
(levensloopbestendig wonen in Garmerwolde) 
en een dorpsruildienst (hulp geven en bieden: 
van gras maaien tot computer opschonen).

De themagroep ‘Coördinatie en communicatie’ 
ten slotte gaat aan de slag met een centrale 
agenda en heeft de intentie uitgesproken om 
informatie die relevant is voor het dorp actief te 
verzamelen en weer te verspreiden en om 
expertise te zoeken en te delen op het gebied 
van subsidieaanvragen.

Aanschuiven en meer weten?
Iedereen die zich in wil zetten is welkom op con
tactavonden van de themagroepen of op de 
volgende brede inloopavond ergens in het voor
jaar. Op die avond kan iedereen zich dan laten 
informeren over de verschillende themagroepen 
en kan men aanschuiven of eventueel nog een 
nieuw initiatief inbrengen. De datum volgt.
Meer informatie? Ideeën? Of je alvast aanmel
den? Neem dan contact op met de contact
personen.
Namens de themagroep Communicatie & coör
dinatie,

Nynke Kloppenburg

Contactpersonen 

Openbare ruimte en duurzaamheid Simon Spanninga; agrishop@msn.com
Festiviteiten en cultuur  Niels Steenstra; niels@derijdendepopschool.nl
Coördinatie en communicatie  Reinier Buringa; reinierburinga@hotmail.com
Creatieve huiskamer  Cynthia Leurs; cynthialeurs@gmail.com
Knarrenhof  Pia Pops; 06 12 059 555, geert_pops@hotmail.com
Dorpsruildienst  Aafke Kooi, Cootje van der Loeff e.a.; Dorpsweg 70
Garmerstee (55+ middag)  Hillie Ramaker; 050 541 5335, hillie.ramaker@live.nl

ZorgSaam Dorp
Garmerwolde is een van de dorpen in 
 Groningen waar onder een aantal bewoners 
de behoefte bestaat om zich aan te sluiten 
bij een participerende samenleving die in-
speelt op de veranderingen in de zorg.

Zo zijn, naast een aantal actieve inwoners, 
 Vereniging Groninger Dorpen en de gemeente 
Ten Boer, ook de studenten Daphne Wiebing en 
Daan Kingma van de Hanzehogeschool actief 
betrokken geweest bij ontwikkelingen die in 
 Garmerwolde gaande zijn. Parallel aan de pilot 
ZorgSaam Dorp (die in september 2015 startte 
met ondersteuning van Inge Zwerver van 
 Groninger Dorpen) is door de twee studenten 
onderzoek gedaan in Garmerwolde.
Het betrof een afstudeeronderzoek waarin de 
bijdrage van het dorpshuis De Leeuw aan de 
sociale cohesie in het dorp centraal staat. Dit is 
gedaan door het houden van een enquête (met 
een respons van 25 procent) en het organiseren 
van twee avonden in het dorpshuis. Vanwege de 
grote onderlinge betrokkenheid in Garmerwolde 
kon de sociale cohesie ingezet worden om dorp
sinitiatieven te organiseren. Zo bleek uit de 
enquête dat mensen bereid waren zich in te zet
ten voor en met elkaar: het bruiste van nieuwe 
ideeën en initiatieven voor het dorp. 

De twee dorpsavonden zijn samen met een 
groep enthousiaste vrijwilligers en Inge Zwerver 
georganiseerd. Er was een grote opkomst op 
beide avonden, mogelijk door de betrokkenheid 
van de Garmerwoldenaars bij het dorp, maar 
bovenal ook door het flyeren in Garmerwolde 
door de groep vrijwilligers.
Op de eerste avond zijn, onder het genot van 
soep en een broodje, de resultaten van de 
enquête gepresenteerd. Aan de hand van stel
lingen is er bekeken welke normen, waarden en 
wensen de aanwezige dorpsbewoners hebben 
met betrekking tot de sociale cohesie en de rol 
die zij hierin hebben.

De tweede avond stond in het teken van het ver
der ontwikkelen van de gekozen initiatieven 
voor de onderlinge participatie in Garmerwolde. 
Daarbij ontbrak het enthousiasme en de saam
horigheid niet om themagroepen te vormen 
waarin op het moment van schrijven druk 
gewerkt wordt aan de realisatie hiervan. De 
resultaten van het onderzoek zijn binnenkort te 
lezen in het onderzoeksrapport Een Zorgzaam 
Dorpshuis dat via het dorpshuis in te zien zal 
zijn.

Daan Kingma en Daphne Wiebing

Grote opkomst bij ZorgSaam Dorp (foto Sifra Klamer)
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Help, lekker eten
Op zaterdag 27 februari kon men eten en zingen 
in dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde. Er 
waren zo’n 30 mensen op afgekomen. En die vijf 
gerechten, waren dat nu voorgerechten of toch 
hoofdgerechten? Tja, het is maar net hoe de 
door Cathelijn, Hildemarie, Edwin en Theo 
gemaakte spijzen werden gewaardeerd.
Terwijl men in de keuken bezig was, werden er 
voor elk gerecht eerst een paar liedjes van The 
Beatles gezongen. ‘Help, let it be!’ Ze waren in 
het Nederlands vertaald en Theo zong het vol 
overgave voor. De hele groep zong met zeer 
veel plezier met hem mee en at daarna met 
smaak het lekkers op. En onderwijl dachten ze 
misschien wel: Ik geef me volgend jaar zeker 
weer op!

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Tijdens een startbijeenkomst eerder deze 
maand werden de besturen van de dorps-
verenigingen bijgepraat over actuele ont-
wikkelingen. Hierbij ging het onder andere 
over krimp, ontgroening en vergrijzing. Maar 
ook de komende gemeentelijke herindeling 
en de versterkingsopgave kwamen uitvoerig 
aan bod.

De besturen kregen uitleg hoe deze onder
werpen in elkaar grijpen. Naast informatie vanuit 
de gemeente werden de besturen ook bij gepraat 

Gemeente praat met dorpen over toekomst
door de Vereniging Groninger Dorpen, de 
 Nationaal Coördinator Groningen en door Land
schapsbeheer.
Het streven vanuit de gemeente is om dorpen te 
stimuleren aan de slag te gaan met een dorps
visie. Het dorp Ten Post is hier al druk mee 
bezig. Peter Bakker en Vadan de Bruin vertel
den over hun ervaringen: hoe bereik je mensen, 
wat vind je belangrijk voor je dorp.
Binnenkort gaat de gemeente met de dorpen 
afzonderlijk in gesprek. Streven is, dat er  
vóór de zomervakantie voldoende gegevens 

 verzameld zijn om een dorpsvisie op te stellen.
Inwoners worden uitgenodigd actief mee te 
 denken over de toekomst van hun dorp. Hier
voor kunnen ze contact opnemen met hun 
dorpsvereniging. Voor meer informatie over de 
dorpsvisies en het thema leefbaarheid kan 
 contact worden opgenomen met dhr. M. Schuit 
van de gemeente Ten Boer.

Freek van der Ploeg, 
gemeente Ten Boer

NLdoet
NLdoet deed op vrijdag 11 maart met zo’n zes 
mensen allerlei klussen in dorpshuis De Leeuw 
te Garmerwolde. In de voorzaal van de grote 
zaal is het plafond eruit gehaald, maar ook de 
losse lampen en elektra. Aangezien men er op 
de vrijdag door de dorpsborrel niet geheel mee 
klaar kwam, ging men er op zaterdag de 12e 
weer mee verder. Plus nog wat andere klussen 
waaronder lindebomen bijknippen. En tussen de 
middag kon er weer door de vrijwilligers in het 
dorpshuis worden gegeten.
Maria Mengerink heeft aangegeven dat zij  als 
NLdoet in 2017 De Leeuw weer aandoet  op de 
vrijdag in de theepauze een paar liedjes ten 
gehore zal brengen.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema Het plafond op de vloer (foto Sieb-Klaas Iwema)

Niet iedereen had de leesbril meegenomen…  (foto Sieb-Klaas Iwema)
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Wilma Wierenga en Corrie Eijkemans uit 
Thesinge herstellen vlot en goed na hun ge-
slaagde operaties op 2 februari. Wilma kreeg 
op deze dag een nier van Corrie. Vanaf het 
ontwaken uit de narcose voelt Wilma zich 
veel beter en de laatste tijd moet ze zich in-
houden om niet teveel te doen.

Een week na de operatie mocht Wilma al naar 
huis terwijl er 10 tot 12 dagen voor staan. Ze 
voelt zich nu fit en gezond! Corrie was alweer 
thuis na drie dagen ziekenhuisopname. Na de 
wat lastige eerste twee dagen, waarin ze mis
selijk was van de narcose, ging alles voorspoe
dig. Het is Corrie erg meegevallen en zij kan het 
iedereen aanraden. ‘Je redt tenslotte het leven 
van iemand en dat geeft zoveel voldoening!’

Ziek
Wilma is vanaf mei vorig jaar het ziekenhuis in 
en uit gegaan. De hele maand juni was ze opge
nomen en werd door middel van dieet en medi
cijnen geprobeerd haar ontstoken linker nier te 
behandelen. Dit had heel kort resultaat want in 
oktober moest deze nier worden verwijderd. 
Haar rechter nier werkte onvoldoende zodat zij 
moest dialyseren. Drie keer per week lag Wilma 
gedurende vier uur aan de dialyse.
In oktober werd ook duidelijk dat Corrie geschikt 
was om haar nier af te staan en om de operatie 
te ondergaan. Op dinsdag 2 februari ging zij ‘s 
ochtends om negen uur onder het mes. Om 
twaalf uur werd Wilma de operatiekamer ingere
den en rond vier uur wist het thuisfront dat alles 
goed was met allebei! Beide operaties duurden 
ongeveer drie uur. De vriendinnen lagen wel op 
verschillende kamers. Dit beleid van het zieken
huis hebben ze nog wel geprobeerd te verande
ren. Wilma: ‘Het is mentaal belastend als je 
geconfronteerd wordt met de pijn van de ander.’ 
Corrie: ‘En ze waren natuurlijk bang dat wij de 
boel op de kop zouden zetten!’ Op donderdag 
ging Corrie eventjes op bezoek bij Wilma. Dat 
was een emotioneel weerzien. Daarna was er 
door een vriend een speciaal diner voor hen 
geregeld bij de afdelingskok. Ze werden ver
wend met hun favoriete maaltje: varkenshaas in 
roomsaus. Corrie: ‘Ik had nog niet zoveel eetlust 
maar dit was echt een geweldige actie!’

Wij gaan als een speer

Hartverwarmend
Heel veel mensen hebben enorm meegeleefd 
met het avontuur van Wilma en Corrie. Bij deze 
willen zij iedereen hartelijk danken voor alle aan
dacht. Ze kregen heel veel kaartjes, telefoon
tjes, bezoekjes, bloemen, snoeperij en knuffels. 
Het was zoveel dat het onmogelijk is om ieder
een persoonlijk te bedanken. Ook werden ze 
geholpen door lieve mensen die voor hen 
schoonmaakten in huis, maaltijden brachten of 
hen uitnodigden om te komen eten. ‘Het was 
echt hartverwarmend!’ zeggen de vriendinnen.
Ook het thuisfront is flink ondersteund. In de 
periode waarin Wilma naar de dialyse moest, is 
er spontaan een groepje vrijwilligers bij elkaar 
gekomen. Zij zorgden voor het vervoer naar het 
ziekenhuis en bleven soms in de buurt voor de 
gezelligheid. Middels een appgroepje werden 
de ‘diensten’ geregeld.

‘We zijn heel dankbaar dat alles zo goed is ver
lopen. Nu zijn we vriendinnen voor het leven. 
Het voelt trouwens meer als zussen. Ik heb wel 
tegen Wilma gezegd dat ze mijn nier regelmatig 
een goed glas rode wijn moet gunnen’, lacht 
Corrie. ‘En ik wil alle lezers ook informeren dat 
je best een nier kunt missen en dat ik heb erva
ren dat het allemaal erg is meegevallen. Mijn 
advies aan iedereen is om in ieder geval een 
donorcodicil in te vullen en ook na te denken 
over het bij leven schenken van een nier. Ook 
als er geen match is tussen ontvanger en donor 
is het mogelijk om middels een systeem van 
kruisdonatie een nierpatiënt te helpen. Het grote 
voordeel voor de ontvanger van een nier van 
een levende persoon is dat er een planning 
gemaakt kan worden waardoor alle condities 
optimaal zijn.’

Truus Top

Corrie en Wilma zijn klaar voor de lente (foto Mareen Becking)

Voor een nieuw te starten activiteit in dorps-
huis De Leeuw in Garmerwolde, de KOM 
BInnen Middag, zoeken we vrijwilligers die 
willen helpen dit initiatief vorm te geven en 
die een keer per maand de activiteit willen 
begeleiden.

De KOM BInnen Middag combineert ‘ontmoe
ten’ met ‘bezig zijn’ en ‘gezelligheid’ met ‘crea
tiviteit’ en is bedoeld voor alle leeftijdsgroepen 
van Garmerwolde en omgeving.
Men kan er terecht om een krant of tijdschrift te 
lezen, samen een spelletje te doen, wat te hand
werken of te tekenen. Er liggen ook wat mooie 

KOM BInnen Middag
kleurplaten (ook voor volwassenen) en enkele 
kruiswoordpuzzels of sudoku’s. Ook eigen 
ideeën zijn welkom.
Natuurlijk is er alle ruimte voor een gezellig 
gesprek en een kopje thee of koffie. Kortom: 
voor elk wat wils, in een gezellige huiskamer
sfeer.
Tevens wordt er af en toe een eenvoudige work
shop gegeven op creatief gebied.
Wanneer? Op de 1e en 3e vrijdag van de maand, 
van 14.00 tot 16.30 uur.

Oproep
Voor deze nieuwe activiteit zoeken wij dus vrij

willigers maar ook Garmerwolders die een 
abonnement hebben op een tijdschrift of dag
blad en die bereid zijn dit tijdschrift of dagblad 
twee keer per maand een middag uit te lenen. 
Wij halen het bij u op en brengen het dezelfde 
dag weer bij u terug.
Wij hopen zo een rijk gevarieerde leestafel te 
kunnen aanbieden aan de bezoekers. En het zou 
fijn zijn als we u daar ook toe mogen rekenen.
Heb je zin om mee te werken, of wil je meer 
weten of reageren: mail dan naar Cynthia Leurs, 
cynthialeurs@gmail.com of bel 050 313 4043.

Cynthia Leurs
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De voorstelling ‘U bevindt zich hier’ is een 
bijzondere. De voorstelling begint eigenlijk 
al overdag. Arno trekt met fotograaf Pjotr 
Wiese door Thesinge om foto’s en filmpjes 
te maken en om dorpsgenoten te ontmoe-
ten. Dat verzamelde materiaal wordt in de 
voorstelling verwerkt. Reden genoeg voor 
een interview met deze veelzijdige cabare-
tier, chansonnier, acteur en presentator. 

Een voorstelling op maat
Arno is met deze voorstelling al door heel 
Nederland getrokken. Voor het publiek is het 
een feest der herkenning omdat foto’s, filmpjes 
en gesprekken met dorpsgenoten worden 
 verweven in de voorstelling. Het materiaal dat hij 
overdag verzamelt, wordt omlijst door spranke
lende liedjes.
Overdag gaat hij met Pjotr Wiese aan de wandel 
door Thesinge om met de blik van een buiten
staander rond te kijken. ‘Dat lijkt een onmoge
lijke opdracht, maar we weten wat we zoeken. 
Als het slecht weer is en er niemand op straat is, 
dan bellen we bij mensen aan. Het maakt eigen
lijk niet uit. We komen altijd aan voldoende 
 informatie. Het wordt altijd een leuke voorstel
ling want het is echt een voorstelling op maat en 
interactief.’ 
Regelmatig is Arno dagvoorzitter op congres
sen. ‘Je leest je dan helemaal in en probeert 
goed op de hoogte te zijn van het onderwerp, 
zodat je precies kunt aansluiten bij het publiek. 
Zo ontstond ook het idee van een voorstelling 
waarbij ik mij verdiep in het dorp of de stad waar 
ik optreed. Ik weet dat sommige cabaretiers als 
ze ergens spelen even wat informatie vragen 
over een stad of een regio en dat verwerken in 
hun voorstelling. Dat is een trucje. Ik vind het 
leuk om me echt te verdiepen in de omgeving en 
daar wat leuks mee te doen. Ik heb zelf de vrije 
hand en dat is echt iets voor mij.’ In de voorstel
ling staan wel een aantal dingen vast, bijvoor
beeld dat hij met zijn vaste pianist Bas Mulder, 
met wie Arno al jaren samen optreedt, een aan
tal mooie liedjes zingt.
Het verzamelde materiaal wordt vaak rond een 
uur of vijf in de middag geordend en verwerkt in 
het programma. Vaak in een plaatselijk café 
 tijdens een hapje eten. Soms gebeuren daar 
ook weer dingen die in het programma worden 
verwerkt. 

Thesinge niet onbekend
Arno is goed bekend in Thesinge en in het 
dorpshuis Trefpunt. Wat wil je ook, hij is al jaren 
geluidstechnicus van juf Jessica bij de eind
musical van de school. Juf Jessica werkt op 
basisschool De Til. ‘En de rest van het jaar ben 
ik haar vriendje.’
Ook kent hij de Garmer & Thesinger Express al 
heel lang. Bij Radio Noord had hij ooit op 
zondag ochtend een programma ‘Haalf put, 
haalf hemelwotter’. Samen met de regisseur 
bladerde hij door de regionale kranten op zoek 
naar leuke onderwerpen voor het programma. 
‘De Garmer & Thesinger Express sprong eruit 
en was ons favoriete krantje.’ Femke Ton en 
 Heleen Ridder uit Thesinge zijn destijds in het 
programma geweest omdat ze in de klas een 
hele lange draad hadden gevingerhaakt. De 
draad was tot een enorme bol opgerold. Juf 
 Jessica zat thuis bij de radio zonder te weten dat 
ze naar haar toekomstige partner luisterde.
Arno en Jessica wonen in de stad. Jessica wil 
wel verhuizen naar het platteland. Ze droomt 
van een huis met een tuin, een geit en kippen. 

Arno vindt het in de stad ook best. ‘Het zal er 
eens van komen want wat Jessica wil, dat 
gebeurt uiteindelijk toch’, zegt hij met een 
 knipoog. 

Doen wat je graag doet
Zijn ouders maakten zich vroeger weleens 
 zorgen over wat er van hem terecht zou komen. 
Na de middelbare school ging Arno naar het 
buiten land: druiven plukken, werken in de 
horeca. Weer in Nederland speelde hij bij 
 Theater te Water. ‘Dit is leuk’, ontdekte hij. In 
1992 begon hij zijn eerste voorstelling. Als Arno 
aan mensen vertelt dat hij ook cabaretier is, 
 vragen ze wel of hij als doel heeft ooit in Carré 
te staan. Niet dat hij dat niet zou willen, maar het 
is niet echt een doel. ‘Ik ben een mengelmoes 
van allerlei dingen’, vindt hijzelf. En wat is er 
mooier, hij is een vrij mens, doet wat hij het 
l iefste doet en kan er van leven ook. 

Tot slot
Zaterdag 16 april heeft u kans dat u Arno over
dag ergens in het dorp aantreft. Misschien belt 
hij wel bij u aan? En als u nieuwsgierig bent wat 
hij in Thesinge allemaal ‘gevonden’ heeft, kom 
dan ’s avonds naar het Trefpunt. De voorstelling 
begint om 20.00 uur en de entree bedraagt  
€ 12, 50. Kaartjes kunt u kopen aan de zaal. 
Wilt u verzekerd zijn van een plaats bel dan  
06 14 948 438, of stuur een mail naar 
stichtingfelicitas@gmail.com.

Irene Plaatsman

Arno van der Heyden neemt Thesinge op de schop (foto Mareen Becking)

De afgelopen maand is men met twee 
dragline kranen begonnen met het op dijken 
(richels) zetten van de bagger die uit het 
Damsterdiep is gekomen, zodat het slib verder 
kan indrogen (tekst en foto Sieb-Klaas Iwema)

Arno van der Heyden komt naar Thesinge
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Op zaterdag 19 maart hield de Feestweek
commissie haar jaarlijkse dorpsquiz in café 
Jägermeister te Garmerwolde. Tien groepjes 
gingen de strijd aan onder het genot van een 
drankje of nootjes en met veel humor. Er waren 
tien rondes met vragen als ‘Waarom heet een 
bepaalde vogel putter?’ (in de Middeleeuwen 
dacht men dat als deze vogels kwetterend over 
het land vlogen dit een goede oogst gaf) of 
‘ Herken de eigenaar van de tractor/auto’ en ‘Wie 
zond de verhuizing van het dierenpark Emmen 
uit?’ (SBS 6) of ‘Wie mocht niet op het Wad 
 schilderen?’ (Geurt Busser) en ‘Wie kent de  
intro van dit liedje uit de top 40?’ Maar ook  
het  herkennen van voorwerpen bijvoorbeeld  
een  koetsiersglas. Maar of daar ‘Brospotter’ in 
zat…?
De groep ‘Bakker Olinga’ mocht op de eerste 
plek plaats nemen met 82 punten, ‘ Jägermeister’ 
kwam op de tweede plaats met 1 punt minder en 
de derde plaats was voor ‘De 3 B’s’. De poedel
prijs ging naar de jeugdgroep ‘Wij’ met 48 
 punten; zij kregen een puntzak met spekjes. De 
nummers 1, 2 en 3 konden uit een mand met 
inhoud van de Agrishop kiezen.
Ook werd er nog gestreden om de kloukste 
 Garmerwoldenaar. Ook hier waren de vragen 
pittig maar zeer leuk. Na dertig vragen en veel 
rode of groene kaartjes bleef Karin Lugtmeier 
als enige over en mag zich een jaar lang 
Kloukste Garmerwolder noemen. Ook mocht ze 
een fles wijn in ontvangst nemen.

Een ouderwets gezellige avond

De commissieleden hebben weer veel werk ver
zet om een prachtige gevarieerde quizavond in 
café Jägermeister mogelijk te maken. Ieder 
werd bedankt en wel thuis gewenst. Tot volgend 
jaar!

Na de quiz kon men nog even lekker bijkletsen, 
wat men ook deed.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

De kloukste Gaarmwòlster Karin Lugtmeier krijgt haar prijs van Joke de Jong 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

Popsport Groningen gaat voor de tweede 
keer van start. Tijdens de kick-off op zondag 
13 maart in Simplon hebben de deelnemers 
elkaar ontmoet en werden ze gekoppeld aan 
de coaches die hen gaan begeleiden.

Popsport is het landelijk begeleidings en 
coaching traject voor beginnende en talentvolle 
muzikale acts, van dj tot singersongwriter. Het 
wordt sinds 2015 ook in de provincie Groningen 
georganiseerd. Vier maanden lang krijgen een 
aantal muzikale acts begeleiding om zichzelf op 
allerlei punten te verbeteren, zowel muzikaal als 
op het gebied van bijvoorbeeld pr en podium
presentatie.

Kick-off Popsport Groningen 2016
De coaches zijn onder meer Ingrid Lodewegen, 
drummer van de band Dudettes, en Robin 
 IJzerman, singersongwriter en winnaar van de 
talentenjacht Café Martini XL van RTV Noord in 
2015. Er wordt gekeken waar de meeste bege
leiding nodig is, mede door middel van het 
instrument AMACK (een leerlingenvolg systeem 
voor muzikanten). Ook krijgen de deelnemers 
een professionele fotoshoot en studioopnames.
Tijdens de kick-off traden de acts op voor elkaar 
en voor de coaches, en er werd een nulmeting 
gedaan in AMACK. Ook kregen de deelnemers 
deze dag een workshop over podiumgeluid. Uit
eindelijk maken de acts afspraken met de 
 coaches over wat er de komende maanden ont

wikkeld gaat worden en op welk vlak ze begelei
ding nodig hebben.
Er zijn twee bands en drie singersongwriters 
die meedoen aan Popsport Groningen 2016:
Lunar uit Groningen, Jerkbait uit Stadskanaal/
Oude Pekela en Daphne Messelink uit Gronin
gen, Jolien Swarts uit Muntendam en Silke van 
Wijngaarden uit Groningen.
Op 1 juli 2016 is de showcase van Popsport 
Groningen in Simplon. Dan laten de acts zien 
welke vooruitgang ze geboekt hebben gedu
rende het traject. De act die het meeste uit het 
coachingtraject gehaald heeft, mag meedoen 
aan het landelijke vervolgtraject.
De regiocoördinator van Popsport Groningen is 
De Rijdende Popschool.

Sabine Hoes

Voor altijd een schoon en rommelvrij huis. 
Het kan als je de raad van de Japanse op-
ruimgoeroe Marie Kondo opvolgt: pak elk 
voorwerp vast, en vraag je af: word ik hier 
blij van? Zo ja, dan bewaar je het, zo nee dan 
doe je het weg. Maar bedenk dan wel: weg-
doen is niet hetzelfde als weggooien. 

Voorjaarsschoonmaak?
Boeken voor de kerk
Stukgelezen boeken of paperbacks ouder dan 
vijf jaar hebben geen waarde meer. Maar twee
dehands boeken in goede staat, daar is de kerk 
van Garmerwolde wél blij mee. Niet weggooien 
dus, maar bewaren. In het tweede weekend van 
september is er weer een boekenmarkt rondom 
de toren. Tegen die tijd kunnen de boeken 
 worden ingeleverd of halen we ze op. Een flyer 
met meer informatie volgt nog. 

Spullen voor GEO
Bruikbare spullen in goede staat bewaar je 
natuurlijk voor de rommelmarkt van GEO in 
oktober. Staan ze in de weg? Bel Jantje Ypey 
050 302 1714. De spullen worden dan bij je 
opgehaald.

Anne Benneker 
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Dit keer had W.W.K. gekozen voor het blijspel ‘Tinus zien poppie’ een 
blijspel geschreven door Bernd Gombold. Het was een vrolijk stuk waar 
veel om gelachen werd.
Het speelde zich af in de werkkamer van burgemeester Tinus. Als de 
vrouw van Tinus, Mieke, weer thuis komt na een verblijf in een kuuroord 
neemt ze per ongeluk een verkeerde tas mee. Bij thuiskomst blijkt het een 
draagtas te zijn met inhoud: een baby! Het burgemeesterspaar heeft geen 
kinderen. Hier hebben ze voor gekozen, want Tinus wil carrière maken. 
Maar nu de baby (een jongetje) bij hen in huis komt verandert de toestand. 
Tinus wil eerst niets van hem weten, maar al gauw begint hij van de kleine 
te houden.
Als de politie, een gewichtige rol voor Jacob van Zanten, met het bericht 
komt dat er een baby ontvoerd is, beginnen ze hem te knijpen. Ze zijn 
bang dat ze in de gevangenis komen en dan is zijn kans om Commissaris 
van de Koning te worden voorgoed verkeken.
Sjoerd, een landloper (een mooie rol voor Arjan Balkema), komt veel bij 
de burgemeester aan huis. Hij zorgt ervoor dat alles wat de baby aangaat 
in goede banen wordt geleid. Maar als de politie komt om de baby op te 
halen nemen ze met moeite afscheid van het kind. Ze zullen het jongetje 
missen maar niet voor lang, want Mieke blijkt zwanger te zijn. Grote 
vreugde , vooral bij Tinus.
Ook de inwonende moeder van Tinus komt met Sjoerd in contact. Sjoerd 
geeft zich uit voor schoonheidsspecialiste en smeert haar gezicht in met 
kwark, ketchup en komkommer. Moeder heeft niets in de gaten, maar 
bezoekers genieten met volle teugen en er wordt veel gelachen.
Bij de verloting gingen velen met een prijsje naar huis.
W.W.K. kan terug zien op drie geslaagde avonden.

Roelie Dijkema

Uitvoering W.W.K. in Thesinge

Lekkere smeerboel met kwark, ketchup en fruit (foto Joost van den Berg) 

Beste Thesingers
 
Wellicht hebben jullie je afgevraagd of de voorbereidingen voor de twee
jaarlijkse dorps barbecue al zijn begonnen. Het antwoord is helaas ‘nee’. 
Door verschillende redenen genoodzaakt hebben Martin Wierenga, Kor 
van Zanten en ondergetekende moeten besluiten dit jaar de organisatie 
niet op ons te nemen.
Dit betekent dat, als er Thesingers zijn die dit jaar de organisatie op zich 
willen nemen, wij hen het gehele draaiboek zullen overdragen. Mochten 
er hiervoor geen vrijwilligers blijken te zijn, dan zullen Kor, Martin en ik 
kijken hoe de situatie volgend jaar is.
Wij hopen dat er zich vrijwilligers melden…

Henk Busscher
Veel mensen bouwen een kapschuur achter hun huis voor allerlei 
doeleinden. Het materiaal is meestal hout en vaak een kant-en-klaar 
ontwerp. Zo ook Leo van Beukering, huisarts te Garmerwolde. Voor 
het vele gereedschap en andere zaken is een kapschuur noodzaak 
geworden. Het ontwerp van de schuur is in eigen hand gehouden en 
het materiaal is, zoals de meeste schuren, ook van hout. Maar daar 
houdt de gelijkenis op.

Hoe is het idee ontstaan voor deze schuur?
Leo van Beukering: ‘ik wilde graag een schuur met een brede overspan
ning en daar zijn dikke balken voor nodig. Op een gegeven moment liep 
ik een handelaar tegen het lijf die grote balken wist te liggen. Precies wat 
ik nodig had. Daarnaast zag ik nog een paar sluisdeuren liggen. Ik ben de 
volgende dag met Leyan wezen kijken en toen hebben we ze gekocht. 
Daarna zijn we naar Termunterzijl doorgereden om een visje te eten. Het 
historische gemaal daar was open en dat hebben we bekeken. Een vrien
delijke man vroeg wat we gedaan hadden. Ik vertelde hem van de sluis
deuren en de man antwoordde: “ik heb ook nog een paar liggen, die mag 
u wel hebben.” Nu heb ik vier sluisdeuren en een aantal stevige balken 
maar nog niet genoeg om alles dicht te krijgen.’
De achterkant van de schuur bestaat uit houten beschoeiing die uit het 
Eemskanaal komt. Deze is daar vervangen door metalen damwandprofie
len. ‘Dit is via de firma Ritsema gegaan, ik vertelde hem het verhaal van 
de sluisdeuren en toen vroeg hij of ik genoeg had om het sluitend te 
maken. Zo niet dan had hij nog wel hout van de oude beschoeiing.’
De zijkant bestaat uit een sluisdeur en aan de voorkant komen aan elke 
kant twee halve sluisdeuren.
Het hebben van de sluisdeuren is één ding, het transport naar Garmer
wolde wordt nog een hele uitdaging. Momenteel liggen de deuren in Delf
zijl en worden vandaaruit door de firma Ritsema naar Garmerwolde 
gebracht. Ritsema heeft een fabriek voor azobé draglineschotten (dat zijn 
dikke brede 10 meter lange planken van azobéhout). Ze hebben dus erva
ring met het vervoer van groot zwaar hout.

Unieke kapschuur

Waar komen deze deuren vandaan?
‘Twee ervan komen uit Duitsland en de andere twee deuren zijn afkomstig 
van een sluis in het Eemskanaal. De deuren zijn 40 cm dik en hebben een 
afmeting van 4,5 bij 6,2 meter.
Twee weken geleden is het gat voor de fundering gegraven en daar wordt 
binnenkort beton in gestort. Hoe het dan verder gaat met de bouw zien we 
wel. Ik hoop dat het allemaal lukt, het is wel spannend en niet alledaags.’

Detta van der Molen

De betonnen vloer van de kapschuur is inmiddels gestort 
(foto Andries Hof)
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Naar aanleiding van de bouw van een schuurtje 
met zeer beperkte stahoogte bij de Kloosterkerk 
in Thesinge gingen wij op onderzoek uit.
Inderdaad blijkt dat het de bedoeling van 
 Stichting Groninger Kerken is om hierin een 
ultrastille robotmaaier te stallen en op te laden. 
Deze zal volautomatisch het kerkhof gaan 
maaien, uitgerust met een zeer geavanceerd 
zelfsturend systeem.
Google heeft, bij wijze van sponsoring van het 
behoud van ons culturele erfgoed, de software 
geleverd die ervoor moet zorgen dat het appa

Onrust onder vrijwilligers
raat de graven met rust laat, zoals te doen 
gebruikelijk op een plaats waar eeuwige rust 
centraal staat.
Een en ander heeft echter tot verbazing en 
 wrevel geleid bij de ca. 20 vrijwilligers die het 
kerkhof nu bij toerbeurt maaien met luidruchtige 
motormaaiers. Zij voelen zich gepasseerd, zien 
een lange traditie van saamhorigheid verdwij
nen en klagen erover dat, na de betaalde arbeid, 
nu ook het vrijwilligerswerk opgeofferd wordt 
aan de almaar voortwoekerende robotisering 
van de maatschappij.

Ze willen op vrijdag 1 april een korte demon
stratie houden op het kerkhof. De bedoeling is 
dat eenieder pannen en deksels meeneemt om 
zoveel mogelijk herrie te maken. Bij het ter perse 
gaan van deze krant was nog niet bekend hoe
veel vrijwilligers kwamen opdagen.
Uit solidariteit zal de redactie van deze krant op 
die dag ‘s avonds dineren in eetcafé De Oude 
School, schuin tegenover de Kloosterkerk.

De redactie

Van de redactie
De Garmer en Thesinger Express bestond in 
2015 veertig jaar. We besteedden hier aan-
dacht aan met vier speciale artikelen in het 
midden van de kranten van maart tot en met 
juni over telkens 10 jaar G&T. Voor het eerst 
werd er daardoor twee maal een krant met 
maar liefst 20 pagina’s uitgebracht.

Op 5 september werd dit 40jarige bestaan 
gevierd met een uitgebreid feest in dorpshuis 
Trefpunt in Thesinge. De twee koren van onze 
dorpen traden op, Theater Suer bracht een 
prachtige voorstelling in de Kloosterkerk en we 

trakteerden onze adverteerders, bezorgers en 
abonnees op heerlijke hapjes en drankjes, 
opgeluisterd door jazzband Basalt. Er kwamen 
bijna 200 mensen op af.

Financiën
Het boekjaar van de G&T loopt van april tot en 
met maart. We hebben de balans opgemaakt en 
die was weer positief. De G&T heeft nog steeds 
een kleine reserve, wel enigszins geslonken 
door het jubileumfeest, maar nog steeds vol
doende om ook dit jaar de tarieven voor adverte
ren en abonnementen gelijk te kunnen houden.
Bijna alle adverteerders gaan ook het komend 
jaar weer door en in de loop van het afgelopen 

jaar hebben zich ook weer een aantal nieuwe 
adverteerders gemeld. De adverteerders zijn 
een belangrijke bron van inkomsten en wij 
bedanken hen hiervoor.
Eind mei zullen de rekeningen voor de abonne
menten en advertenties de deur uit gaan en 
begin juni zal de opdracht voor de automatische 
incasso’s van de abonnees die ons daarvoor 
gemachtigd hebben naar de bank gaan. We 
hopen dan eind juni het grootste deel van de 
inkomsten binnen te hebben.
Dankzij de adverteerders en de abonnees kun
nen de vrijwilligers hun mooie werk blijven doen 
en u maandelijks een G&T leveren.

Oproep
We roepen bij deze alle verenigingen en comités 
nog maar eens op om hun activiteiten en versla
gen (op tijd) aan ons door te geven. Het is voor 
ons ondoenlijk daar zelf achteraan te zitten.
En als u als lezer een bijdrage heeft is ook die 
altijd van harte welkom!
Indien u ook foto’s aanlevert, dan graag in hoge 
resolutie, rechtstreeks uit de camera. Foto’s uit 
een computerprogramma of van het internet zijn 
druktechnisch niet bruikbaar.

De redactie

Ondernemersgeest

De plaatselijke opticien 
speelde op het misverstand 
in door zijn assortiment uit 
te breiden. 

Gijs Mollema en Tim van der Veen 
bouwen in de eerste zonnestralen 

een huis van paraplus; die zijn 
uiteraard niet meer nodig, 

tenminste niet tegen de regen 
(foto Mareen Becking)

Andries Hof

Stoomfluitje
Te huur gevraagd
Hallo! Wij, mijn kater en ik, zijn per 1 september 
op zoek naar een nieuwe woonplek in 
Thesinge of omgeving. 
Heb je een idee of weet je iets dan horen wij 
het graag via 06 85 289 751 of 
mareen_b@hotmail.com.

Mareen Becking en katertje
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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 29 april.
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 17 april vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge
Zondag 3 april 
9.30 uur in Thesinge 
ds. René Kok (clusterpredikant) 
Zondag 10 april 
gezamenlijke dienst 
9.30 uur in Ten Post
pw. mw. Sanne Werkman

Zondag 17 april 
11.00 uur in Garmerwolde
ds. Langenburg 
Zondag 24 april 
gezamenlijke dienst 
10.00 uur in Kloosterkerk Ten Boer
ds. mw. Posthumus Meyjes

Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge
Zondag 3 april
9.30 uur ds. H. de Graaf
14.30 uur ds. H. de Graaf
Zondag 10 april
9.30 uur ds. J. Huisman
14.30 uur ds. A. Dingemanse

Zondag 17 april
9.30 uur br. C. Dijkema
16.30 uur ds. M.J. Kater
Zondag 24 april
9.30 uur br. B. Hellinga
14.30 uur ds. G. Huisman

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 2 april
Thesinge, Trefpunt; 10.00  16.00 
uur: Open zangworkshop 
 TheSingers. Opgave bij Theo de 
Wit op 050 302 2852. 
Kosten € 25,00.
Woensdag 6 april
Landelijk Referendum 2016.
Vrijdag 8 april
Ten Boer; van 13.00  16.00 uur: 
Aanleveren snoeihout bij de 
werkplaatsen, Boltweg 1.
Dinsdag 12 april
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 
uur: Klaverjassen bij ‘De Soos’.

Op 18 maart werd op de OBS Garmerwolde een pyjamafeest gehouden: alle kinderen kwamen 
in pyjama naar school. Dat was een grappig gezicht. (foto Andries Hof)

Vrijdag 15 april
Ten Boer; van 13.00  16.00 uur: 
Aanleveren snoeihout bij de 
werkplaatsen, Boltweg 1.
Zaterdag 16 april 
Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur: 
Arno van der Heyden met zijn 
voorstelling ‘U bevindt zich hier’. 
Entree € 12, 50. Zie artikel.
Dinsdag 19 april 
Garmerwolde, De Leeuw; 14.30 
uur: Gezellige middag 
‘ Garmerstee’. Alle 55plussers zijn 
van harte welkom. 
Vrijdag 22 april
   Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 

Ophalen oud papier.
   Ten Boer; van 13.00  16.00 uur: 

Aanleveren snoeihout bij de 
werkplaatsen, Boltweg 1.

Zaterdag 23 april
   Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 

uur: Dorpshuis Sessie #7 met 
met o.a. Blind Wedding, 
YesterdaY memorY en Muziek 
van dj Rob Stefano.  
Entree € 2,00.

‘De Soos’
De klaverjasavond in maart heeft 
de volgende uitslag opgeleverd:
Pia Pops 5337
Jannes Ramaker 5197
Wilma Tammeling 4971
Elleke van der Molen 4882

De volgende keer is op dinsdag 12 
april, aanvang 20.00 uur, in dorps
huis De Leeuw te Garmerwolde. Wist-u-dat…

•  Roelie Dijkema ten val is gekomen op haar bruggetje toen ze op weg 
was naar de uitvoering van W.W.K.?

•  ze door Saskia Vaatstra naar de dokterspost is gebracht en daar 
verbonden is?

•  Roelie daarna onvervaard alsnog naar de voorstelling is gegaan en u 
daardoor in deze krant haar verslag kunt lezen?

   Thesinge; vanaf 9.00 uur: 
Ophalen oud papier.

Woensdag 27 april
Koningsdag. 
Donderdag 28 april
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 
uur: Koffiemorgen. 
Dit is alweer de laatste keer van 
het seizoen; in september 
beginnen we weer.
Vrijdag 29 april
Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur: 
Algemene ledenvergadering 
begrafenisvereniging. Ook 
nietleden zijn welkom.

Bedankt voor de vele belangstelling tijdens mijn verblijf 
in het ziekenhuis, bij thuiskomst en nu nog steeds. Het heeft ons 
enorm gesteund in deze moeilijke periode.

Vriendelijke groeten, Harm D. Tammeling


