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Het Van Oeckelenorgel 
valt even stil…

Opnieuw werkzaamheden in de kerk van 
 Garmerwolde. Na de restauratie van de ge
welfschilderingen en het herstel van banken 
en muren in 2013 en 2014, is nu het roem
rijke, grote Van Oeckelenorgel aan de beurt. 
De buitenkant is al gerestaureerd, nu wordt 
het instrument zelf onder handen genomen.

Orgel op de radio
Tien organisten uit diverse delen van het land 
namen zaterdag 14 mei plaats achter het Van 
Oeckelenorgel en trokken alle registers open. 
Elke tweede zaterdag van mei is het namelijk 
Orgeldag Noord-Nederland. Veel kerken zetten 
dan hun deuren open en de orgels kunnen 
 bespeeld worden. Het was voorlopig de laatste 
kans om het Van Oeckelenorgel te bespelen en 
te beluisteren, want het orgel ondergaat het 
 komende jaar een grootscheepse restauratie. 
 Organisten, liefhebbers van orgelmuziek, be-
zoekers: er was heel wat aanloop die dag in de 
kerk. Ook journalist Rob Mulder van RTV Noord 
kwam langs, maakte een reportage en inter-
viewde Jan van Dijk van de Plaatselijke Com-
missie. En het Van Oeckelenorgel was nog eens 
luid en duidelijk te horen op de radio. Maar nu 
zwijgt het, een jaar lang.
 
Vijfduizend gulden
Het Van Oeckelenorgel werd 21 april 1851 fees-
telijk in gebruik genomen. Op 18 december 
1848 was het bestek voor de bouw van een 
nieuw orgel in de kerk van Garmerwolde ge-
tekend. Orgelbouwer was Petrus van Oeckelen 
(1792-1878) uit Glimmen. In artikel 16 van dat 
bestek staat te lezen: ‘…zal de Aannemer 
 genieten eene Somma van vijfduizend gulden te 
betalen in 6 termijnen…’. Voor dat bedrag 
 kregen de Garmerwolders een royaal orgel, 
voorzien van twee manualen en een aangehan-
gen pedaal met twintig stemmen, verdeeld over 
hoofdwerk (elf) en bovenwerk (negen). Het orgel 
is bij kenners zeer geliefd. Regelmatig melden 
zich organisten uit het hele land om - op  afspraak 
- op dit orgel te spelen.Het orgel in de jaren negentig (foto R.J. Valstar)
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De laatste fase
Er zijn in de loop der jaren meerdere restaura-
ties en herstelwerkzaamheden geweest. Eerst 
bij de grote restauratie van de kerk tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, en nogmaals in 1964. In 
het begin van de jaren zeventig ging het instru-
ment steeds slechter functioneren, onder meer 
door lekkende windladen. Vanaf 1973 werden 
voorbereidingen getroffen voor een restauratie 
van het orgel. Er werd een rapport opgesteld, 
maar helaas ontbrak het aan de nodige finan-
ciële middelen.
In 1988 kwam er een orgelcommissie die een 
restauratie zou voorbereiden, in 1991 volgde 
weer een rapport. Daarbij werd een gefaseerde 
restauratie voorgesteld. Acties en een huis-aan-
huis-intekenactie tot aan Thesinge toe brachten 
73.000 gulden op voor de eerste fase van de 
restauratie. In 1996 werd een eerste deel van de 
restauratie uitgevoerd, waarbij de windladen en 
het houten pijpwerk werden gerestaureerd. In 
1998 werd vervolgens de Vox Humana 8' geres-
taureerd en kwamen de hoofdwerktongwerken 
terug. (Als orgelleek kan ik u niet wijzer maken 
over de details. Wilt u daarover meer weten, 
gaat u dan naar onze website kerkgarmerwolde.
nl. Via de doorlink naar de blog van de Stichting 
Oude Groninger Kerken komt u meer te weten.)
De nog openstaande restauratiewerkzaam-
heden worden nu opgepakt. Op 22 april jl. werd 
officieel de handtekening gezet onder de over-
eenkomst voor de laatste fase en rond 23 mei 
zijn de werkzaamheden, die meer dan een jaar 
zullen duren, gestart. De klus wordt geklaard 
door Mense Ruiter Orgelmakers en orgelmentor 
Roelof Kuik, in samenwerking met de orgel-
commissie Garmerwolde, en in opdracht van de 
Stichting Oude Groninger Kerken. 
Het gaat om een conserverende restauratie, 
met het om (klank)technische redenen nood-
zakelijke herstel naar de situatie van 1851 van 
windvoorziening, stemtoonhoogte en pedaal-
mechaniek.

De buitenkant al in ere hersteld 
Toen de kerk in 2014 weer openging na meer 
dan een jaar gesloten geweest te zijn, moesten 
sommige bezoekers wel even slikken. Niet 
 alleen de banken waren voorzien van een 
mahonie houtimitatie, ook het orgelfront. De 
open gewerkte balustrade bleek vervangen door 
een dichte. 
Het verschil was inderdaad nogal groot. Van 
zoetige suikertaart naar een duidelijk aanwezig, 
donker orgelfront. Een suikertaart, het klinkt 
misschien wat oneerbiedig voor een beroemd, 
meer dan honderdvijftig jaar oud instrument. 
Maar als ik naar foto’s van voor de restauratie 
van 2014 kijk, is dat het woord dat bij me op-
komt. Een sierlijk opengewerkte balustrade, een 
roomkleurig front afgewerkt met zachtgroen en 
gouden versieringen, krullen aan de zijkanten. 
En nu: een heel ander gezicht. Moest dat nu zo? 
Ja, dat moest wel. Want zo zag het er ongeveer 
uit toen het orgel op 21 april 1851 feestelijk in 
gebruik werd genomen. Dat blijkt uit de kleur-
verkenning van Veldman & Veltman, restaura-
tie- en decoratieschilders, tijdens de laatste 

restauratie. Het oorspronkelijke, klassieke ont-
werp van het orgel is daarmee in ere hersteld.

Kerk blijft open
Het orgel kan een jaar niet bespeeld worden, 
maar de kerk blijft gewoon in gebruik en is in de 
zomermaanden elke dag geopend. En de be-
zoeker zal weinig merken van de werkzaam-
heden. De onderdelen van het instrument wor-
den meegenomen naar de werkplaats van 
Mense Ruiter. Pas in de laatste fase worden de 
orgelpijpen van het front weggehaald.
Op www.kerkgarmerwolde en onze Facebook-
pagina houden we u op de hoogte van de vor-
deringen.

Anne Benneker

Bronnen: 
Blog van de Stichting Oude Groninger Kerken. 
Zie de link op www.kerkgarmerwolde.nl.
Het Van Oeckelen-orgel te Garmerwolde, Dirk 
Molenaar, in De Orgelvriend, jaargang 42, april 
2000.

Het orgel in de huidige staat (foto Duncan Wijting)

Jaren lang, om precies te zijn vanaf januari 
2013, heeft fotograaf en redactielid Mareen 
Becking mede het beeld van de G&T bepaald 
met haar fraaie foto’s. Ze had in het bijzonder 
oog voor het mooie in kleine details en voor de 
natuur, en ze stond altijd, druk of niet, klaar om 
foto’s te maken bij interviews en gebeurtenissen 
in Thesinge. Ze bracht ook leuke en nieuwe 
ideeën in.
Helaas was ze gedwongen te verhuizen en ver-
trekt ze een dezer dagen naar Haren. Ze was 
een lief en betrokken lid van de redactie. Dat ze, 
vanwege haar Duitse komaf, het in haar e-mails 
de eerste jaren consequent over ‘photo’s’ had 
was een van haar vele charmes. We zullen haar 
missen. Dank je wel Mareen voor je inzet!

De redactie

Afscheid van Mareen

Emma Tammens uit Thesinge gebruikt een 
skateboard als koets (foto Mareen Becking)

Mareen Becking (foto Joost van den Berg)
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Fanfare De Bazuin uit Groningen (foto Joost van den Berg) Pak touw! Touwtrekken bij de stratenzeskamp (foto Joost van den Berg)

Koningsdag Garmerwolde
Koningsdag werd dit jaar op Koningsheert gehouden. Nadat rond 11.00 
uur eerst een regenbui werd afgewacht, kon met een kleine vertraging de 
viering beginnen met het blazen van het Wilhelmus door de Trekpad-
bloazers.
Daarna begon de zeepkistenrace; hieraan deden veel kinderen met zelf-
gemaakte zeepkisten (en een beetje hulp) mee. Een moest duwen en de 
ander sturen. Uiteraard werden ze aangemoedigd door vriendjes en om-
standers. De winnaars kregen een beker en de anderen een medaille. 
Ondertussen kwam ook de vrijmarkt op gang. En na een laatste regenbui 
werd de Oranjelunch voor de middag warm gemaakt en uitgedeeld aan 
de kinderen en volwassenen.

Na de lunch was het tijd voor het spel: ‘Mijn (o)pa of (o)ma - of andere hulp 
- is de beste’. Hierbij moest men met gestrekte armen een emmer met 
water zo lang mogelijk hoog houden, volle bekers naar het midden van 
een plank schuiven, zo vlug mogelijk een vuurtje maken en het touwtje 
laten knappen en vervolgens met een dienblad lopen.
De halve finale heette heel toepasselijk: Plak je kind achter het behang.
De finale was tegelijk: om de beurt moest men proberen in de hoepels drie 
op een rij te maken.
Nik Bode en zijn vader wonnen de spelen. Daarna gingen de kinderen nog 
onder een heerlijk zonnetje op het springkussen spelen en togen de vol-
wassenen aan het opruimen. Een pluim voor de vrijwilligers van Konings-
dag: zij hebben er met veel werk weer een leuke dag voor jong en oud van 
gemaakt.

Sieb-Klaas Iwema

De zeepkistenrace (foto Sieb-Klaas Iwema)Plak je kind achter het behang (foto Sieb-Klaas Iwema)

Koningsspelen 2016 in Garmerwolde (foto Andries Hof)

Koningsdag Thesinge
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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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Sinds begin maart heeft een kolonie roeken zijn 
intrek genomen in de bomen bij de kruising 
Kerkstraat - Kapelstraat.
Niet alle omwonenden zijn er even gelukkig 
mee. Een enkeling vindt het zelfs gezellig, maar 
de meesten uiten allerlei verwensingen, fanta-
seren over maatregelen en dromen van een 
roekenloos Taisn. Dat wordt moeilijk, want het is 
een beschermde vogel. Op het internet lees ik 
dat elders in het land wordt getracht de overlast 
van deze kraaiachtigen te beperken door hun 
nesten te verplaatsen naar bomen in buiten-
gebieden. Of ze er dan krassend achteraan 
gaan en zich verzoenen met een populier op 
een industrieterrein is natuurlijk de vraag.
Dit gevogelte maakt er in de bomen voor de 
boerderij van mevrouw Ritsema een ware 
takken zooi van. Niet alleen met het roekeloos 
aanvoeren en morsen van materiaal voor hun 
nesten (ze slopen takken uit de bomen van 
 belendende tuinen) maar ook met hun voor-

Roeken in Thesinge

wereldlijke gekras – vogels stammen recht-
streeks af van de dinosauriërs en dat willen de 
roeken weten ook. En met hun niet aflatende 
sanitaire activiteiten – de straat ziet er wit van.
Op dit moment zijn er zeventien nesten waarom-
heen het een druk sociaal gedoe is. Je kan de 
kuikens al een hoge variant van het gerasp 
 horen uitstoten.

En ze breken ook nog in!
We gingen eens poolshoogte nemen bij 
 mevrouw Ritsema, die een van deze vogels op 
bezoek kreeg.
Ze vertelt dat ze eerst niet zoveel last van het 
gedierte had want ze slaapt achter en was 
 alleen druk met het lappen van de ramen voor, 
die permanent onder de poep zitten. Toch is ze 
er nu wel flauw van: ‘Dat moet niet weer zo.’
Van de week lag er eentje dood in haar tuin. ‘Die 
zijn we alvast kwijt’, grijnst mevrouw Ritsema. 
‘Na de broed moeten ze die nesten maar weg-
halen’, peinst ze. Ze had ook wel erg veel takken 
in de tuin en langs de weg. Jo Schuppert heeft 
haar geholpen die op te ruimen.
Op een middag kwam ze in de voorkamer en trof 
ze een waar slagveld aan en… een roek! Het 
dier was blijkbaar door de schoorsteen binnen-
gedrongen want de deur en de ramen waren 
dicht. Achter de vensters lokte de vrijheid en 
daar, in de vensterbanken, had hij diverse 
bloempotten omvergefladderd. De planten en 
de aarde lagen verspreid over de vloer, gelukkig 
was er niks gebroken en had hij niet gepoept. 
Kordaat heeft mevrouw Ritsema de roek bij een 
vleugel gevat en hem de voordeur uitgezet. 
Weder om moest Jo Schuppert eraan te pas 
 komen, nu om het gat in de haardplaat achter de 

kachel te dichten. ‘Hij had er wel dagen kunnen 
zitten, want zo vaak kom ik niet in die voor-
kamer’, besluit mevrouw Ritsema haar relaas.

Volgens de omwonenden zijn de eerste exem-
plaren enkele jaren geleden gesignaleerd. Blijk-
baar valt deze plek zo in de smaak dat ze er 
 inmiddels een vaste broedplek van hebben 
 gemaakt. We gaan zien wat deze rakkers het 
volgend jaar gaan doen en of er wellicht door de 
omwonenden een anti-roekenfront wordt ge-
vormd…

Jan Ceulen

Mevrouw Ritsema toont het gat in de haardplaat 
(foto Jan Ceulen)

De woonwijk van de roeken (foto Jan Ceulen)

Takkenbende (foto Jan Ceulen)

Meldt u zich ook aan?

Wilt u op de hoogte blijven van activiteiten en 
projecten in Garmerwolde? Meldt u zich dan aan 
voor de nieuwsbrief! Dorpsbelangen Garmer-
wolde heeft onlangs het initiatief genomen om 
bestaande en nieuwe commissies en initiatieven 
te bundelen in themagroepen. Het samenwer-
ken in themagroepen is een pilot om te onder-
zoeken of het daarmee voor mensen laagdrem-

peliger wordt om mee te doen en zich (tijdelijk) 
voor een doel in te zetten, en om te kijken of de 
bekendheid van elkaars activiteiten toeneemt. Er 
is een themagroep ‘Openbare ruimte en duur-
zaamheid’, een groep ‘Festiviteiten’ en een 
groep ‘Wonen en welzijn’. Dorpsbelangen zal de 
rol van communicatie en coördinatie vervullen, 
aangevuld met mensen van buiten het bestuur 
met interesse of een speciale expertise.
In de nieuwsbrief worden data van belangrijke 

bijeenkomsten in en voor Garmerwolde gepubli-
ceerd. Ook ander belangrijk nieuws of oproepen 
uit de themagroepen komen in deze nieuwsbrief 
te staan. De nieuwsbrief zal onregelmatig ver-
schijnen, afhankelijk van de noodzaak. Wilt u de 
nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een e-
mail naar info@dorpsbelangengarmerwolde.nl.
En zoekt u medestanders of hulp voor een initi-
atief? Kom dan eens langs op een van de open 
inloopavonden. U leest de data in de nieuws-
brief!

Dorpsbelangen Garmerwolde

Dorpsbelangen Garmerwolde start nieuwsbrief
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Brood en Spelen in Garmerwolde
Er staat weer een theaterspektakel op stapel 
in Garmerwolde: Brood en Spelen. Brood 
kun je heel letterlijk opvatten, want de Feest
weekcommissie zorgt voor een middel
eeuwse markt waar gegeten en gedronken 
kan worden. Voor de Spelen zorgen zo’n 
honderd Garmerwolders van jong tot oud, 
en het decor wordt gevormd door de middel
eeuwse kerk en toren van ons dorp. 

Pop en Gregoriaans
Heden en verleden, hemel en aarde, goed en 
kwaad, pop en Gregoriaans, toneel en rap, het 
zit allemaal in dit theaterspektakel. Het wordt 
weer een ambitieus project zoals Garmerwolde 

al vaker heeft laten zien. Rederijkerskamer 
Wester, de Trekpadbloazers, het Gemengd 
Mannenkoor Garmerwolde, een rapband, solis-
ten, de Rijdende Popschool, de Improvisatie-
toneelgroep voor volwassenen, en de school-
jeugd zorgen met elkaar voor een geweldige 
beleving. De markt speelt zich buiten bij de kerk 
af, het spel binnen.

Kerk in ’t hart
De Stichting Oude Groninger Kerken, de eige-
naar van de kerk, stimuleert met het project 
‘Kerk in ’t hart’ dat kerken niet alleen als gebeds-
huis worden gebruikt, maar ook een rol spelen 
in het dorpsleven. Bijvoorbeeld als podium voor 

prestentaties en voorstellingen. De stichting 
steunt daarom ook dit theaterspektakel.

Meer weten?
Neem contact op met Hannie Havenga 
050 549 4111 of hjhavenga@ziggo.nl. 
Brood en Spelen wordt opgevoerd op zaterdag 
17 september om 18.00 uur en zondag 18 sep-
tember om 15.00 uur. (De tijden zijn nog onder 
voorbehoud.)
Kijk voor meer informatie op 
www.kerkgarmerwolde.nl, op onze Facebook-
pagina of op www.wester-theater.nl.

Anne Benneker

Klusdag 
Garmerwolde
Aan de klusdag in Garmerwolde op zaterdag  
7 mei deden ongeveer 30 mensen mee. 
Bij een heerlijke zomertemperatuur werd op 
 verschillende plekken bij het dorpshuis, in de 
 Garmerhof en op de begraafplaats gewerkt. 
Na de noeste arbeid was er een gezamenlijke 
lunch in het dorpshuis; onder gezellig (bij)praten 
waren de soep en de broodjes zo op. En nadat 
Reinier Buringa alle vrijwilligers had bedankt 
voor hun inzet, werden de twee aanhang wagens 
verder gevuld en weggebracht en hier en daar 
nog de laatste puntjes op de i gezet. 
Deze dag stonden de kerkdeuren ook open. Er 
kwam o.a. een Belgisch echtpaar; dat vond de 
klussendag een leuk initiatief.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Stichting Groningen HartVeilig (GHV) organi-
seert op 24 en 25 juni een gratis reanimatie-es-
tafette in en vanuit dorpshuis De Leeuw in Gar-
merwolde voor alle inwoners van de gemeente 
Ten Boer e.o.
GHV is in mei 2012 opgericht en heeft inmiddels 
meer dan 4000 vrijwilligers. Het doel van GHV is 
om bij een reanimatie, binnen 6 minuten de re-
animatie op te starten middels burgerhulpverle-
ners. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het 
alarmeringssysteem HartslagNu (HSN).
De estafette begint met een voorlichtingsavond 
waarbij alle aspecten van de burgerhulpverle-
ning aan de orde komen. Zaterdagochtend 
wordt de gratis reanimatie-/AED-cursus gege-
ven. Mensen die al een geldig certificaat heb-
ben, hoeven deze ochtend niet bij te wonen. ’s 
Middags beginnen de 6-minutentrainingen. 
Deze training bootst voor een groot gedeelte de 
realiteit na.

Gratis reanimatie-estafette
Het complete programma ziet er als volgt uit:

Vrijdag 24 juni: Voorlichtingsavond, aanvang 
20.00 uur
Zaterdag 25 juni:
9.00 uur start gratis reanimatie- / AED-cursus
12.00 uur lunch (gratis)
13.00 uur aanvang 6-minutentrainingen
15.00 uur einde
Locatie: Dorpshuis De Leeuw, Garmerwolde
Aanmelden via www.groningenhartveilig.nl

De gehele estafette is gratis op voorwaarde dat 
de deelnemer zich ook aanmeldt bij HartslagNu. 
Kijk voor meer informatie op www.hartslagnu.nl 
en www.groningenhartveilig.nl of bel Aaltjo Kos-
ter, tel. 06 10 197 267 (maar je moet je wel aan-
melden via de GHV website).

Tuintips voor juni
Planten die te hoog worden zoals bijvoorbeeld 
koninginnekruid (eupatorium), sedum, herfstas-
ters en flox afknippen vóór de langste dag (21 
juni), dan gaan ze later nog een keer bloeien.
Ook de uitgebloeide vaste planten zoals de ooi-
evaarsbek, zeeuws knoopje, lupine, ridderspo-
ren en vrouwenmantel, een stuk terug knippen; 
vaak bloeien ze dan later in het seizoen nog een 
keer. Doe ook dit voor de langste dag.
Knip van de rozen de uitgebloeide bloemen af. 
Doe je dat niet, dan gaat de energie naar de 
bottels die dan worden gevormd en niet naar 
nieuwe bloemen.
Loop in de zomer door de tuin en schrijf op wat 
er verandert moet worden. Zet de planten in het 
najaar, wanneer de grond nog warm is, eventu-
eel op een andere plek.

Metha Nijkamp

Druk aan het klussen op het kerkhof (foto Sieb-Klaas Iwema)
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Nieuwe bewoners
Patrick van Zanten een nieuwe bewoner? 
Madelon Otten, zijn geliefde, is dat in ieder 
geval wel. Beiden hebben dit jaar het laatste 
huis in de Bakkerstraat in Thesinge betrok
ken. Patrick is geboren en getogen Thesin
ger en groeide op aan de G.N. Schutterlaan 
en Molenhorn.  Madelon is in Lellens ge
boren en opgegroeid in Bedum. Familie van 
haar woont in Lutjewolde, vandaar dat het 
stel elkaar heeft leren kennen via een vrien
denclubje in Thesinge.

Toen ze in de stad woonden en een eigen huis 
wilden gaan kopen, wisten ze wel waar: in 
 Thesinge! Ze spraken af dat het niet ‘koste wat 
kost’ moest worden, maar Patrick knipoogt: 
‘Voor mij moest het eigenlijk wel Taisn wezen.’
Ze hadden geluk dat ze via via hoorden dat ‘het 
huis van Bloem’ vrij kwam, nog voordat het echt 
te koop werd gezet. Nog even aarzelden ze over 
de aankoop van een huis aan De Dijk, maar dit 
huis was toch wel ideaal: aan de rand van het 
dorp met mooi uitzicht op de historische kloos-
tergrond en modern, dus weinig verbouwings-
gedoe en onderhoud. ‘We hebben nog wel flink 
lopen op te knappen, schilderen en zo’, vertelt 
Madelon, ‘maar nu is het dan ook al helemaal 
naar wens.’
Ze kregen bij dat opknappen enorm veel hulp 
van familie, vrienden en kennissen. Daar zijn ze 
heel dankbaar voor en dat bewijst ook hoe goed 
het is om in een (klein) dorp te wonen.
Ik vraag of Patrick zich de bouw van het huis nog 
herinnert. Dat was in 1995 (de laatste twee hui-
zen zijn zo’n 15 jaar na de huurhuizen gebouwd), 
hij was toen zes jaar. Patrick mijmert: ‘Ik weet 
nog wel vaag van bouwactiviteiten in de Bakker-
straat, bergen zand en zo. Maar we speelden 
toen niet zo vaak helemaal aan de andere kant 

van het dorp natuurlijk. Als ik toen geweten had 
dat ik er ooit zou wonen…’

Fotomomentje
De zon breekt door en het interview wordt even 
onderbroken voor een fotosessie met Joost, 
onze vaste fotograaf. Joost en Patrick kennen 
elkaar goed, ze zaten samen in de klas op de Til 
en hebben onder meer veel samen gevoetbald.
Patrick heeft in Groningen op het Alfacollege 
Sport en Beweging gestudeerd met als vervolg-
opleiding Sportmanagement. Hij werkt nu bij de 
Coöpsupermarkt in de stad, aan de Meeuwer-
derweg. ‘Ik werkte al (als bijbaantje) in het filiaal 
in Lewenborg en toen na mijn afstuderen bleek 
dat er in de sportbranche weinig werk was be-
sloot ik maar van mijn bijbaantje mijn werk te 
maken.’ vertelt Patrick. Hij geeft er leiding aan 
een afdeling en daarbij komt de management-
opleiding nog best van pas. Inmiddels heeft hij 
een vaste aanstelling.
Madelon deed de Hbo-opleiding ‘Maatschappe-
lijk werk en Dienstverlening’ aan de Hanze-
hogeschool in de stad. Ze werkte eerder in de 
ouderenzorg en bij het Leger des Heils, maar 
dat waren 0-urencontracten. ‘Dan werk je nul 
uur?’, vraag ik. Madelon lacht: ‘Nee, per uur 
 betaald.’ Een soort stukloon dus. Uiteindelijk 
  belandde ze bij de TKP, een uitvoerder van pen-
sioenen. Administratief werk, ook al niet echt in 
het verlengde van haar opleiding, maar ze is erg 
blij met deze vaste baan: de sfeer, het werk en 
de collega’s bevallen haar goed.

In een dorp
De vraag waarom ze in Thesinge wonen is bijna 
al beantwoord, maar Madelon benadrukt nog: ‘Ik 
vind het leuk en belangrijk om iets te doen voor 
de gemeenschap om je heen en met je dorps-
genoten samen gezellige dingen te doen.’  

En dat blijkt ook wel: ze is lid van WWK  geworden 
en speelde een schitterende rol als vrouw van 
de burgemeester in het stuk van maart dit jaar.
En ook Patrick is heel actief: lid van het Oranje-
comité, betrokken bij ijsvereniging De Scheuvel 
en hij was jaren jeugdtrainer bij GEO.
Fijn dat ondanks het gedoe op de huizenmarkt 
‘de jeugd’ van Thesinge en omstreken toch in 
het dorp kan (blijven) wonen.

Jan Ceulen

Patrick en Madelon voor hun nieuwe huis 
(foto Joost van den Berg)

Ook de tweede bijeenkomst van de Garmerstee 
op dinsdag 19 april in dorpshuis De Leeuw te 
Garmerwolde was een succes. 
In een ongedwongen sfeer genoten 19 mensen 
van de liedjes en verhaaltjes door het trio Free 
Westerhoff, Thérèse en Hans. Een geslaagde 
try-out voor hun toekomstig programma ‘Muziek 
van toen’.
‘Goud doan; wie vonden t mooi!’, was dan ook 
de algemene reactie. En na het optreden bleef 
iedereen nog even gezellig napraten.

Uitstapje
Donderdagmiddag 16 juni gaan we naar 
Paarden melkerij De Lage Wierde in Wirdum om 
te zien hoe het melken van paarden in zijn werk 
gaat. We krijgen uitleg over het ontstaan van de 
paardenmelkerij en de verwerking en toe-
passingsmogelijkheden van paardenmelk. Ook 
is er ruimte voor het stellen van vragen en 
moge lijkheid tot de aankoop van paardenmelk-
producten.

Nieuws Garmerstee

De kosten voor deze excursie bedragen slechts 
€ 6,00 p.p. Dit is inclusief vervoer en 2x koffie/
thee met iets lekkers. Liefhebbers kunnen zich 

Het trio in actie (foto Sieb-Klaas Iwema)

tot vrijdag 10 juni aanmelden bij Hillie Ramaker, 
tel. 050 541 5335. Wij hopen op een flinke deel-
name.

Hillie Ramaker-Tepper
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Stoffer Havinga en Edward Oudman hebben 
samen een weerstation geïnstalleerd. Het 
weerstation staat achter het huis van  Stoffer 
aan de G.N. Schutterlaan 34 in Thesinge.
Wilt u de weersverwachting weten? Ga dan 
naar www.weerstationthesinge.nl.

Het waarom van het weerstation
De ouders van Stoffer hadden een boerderij en 
waren altijd met het weer bezig. Hij is er mee 
opgegroeid. Zijn vrouw Willie had wel eens een 
weerstation bij de Kijkshop gekocht maar die 
werkte niet erg precies. Een collega, die er zelf 
ook een heeft, attendeerde Stoffer op het type 
weerstation waar je de mogelijkheid van een 
website bij hebt. Zo een staat er nu bij hem 
 achter het huis. Waar je ook zit, over de hele 
wereld kun je zien wat voor weer het is in 
 Thesinge en omgeving. Iedere twee minuten 
wordt het weer geüpdatet en je hebt altijd de 
actuele gegevens. 
Edward is vanuit zijn werk in de landbouw-
mechanisatie ook altijd met het weer bezig. 
 Beiden vinden dit soort technische internet-
snufjes hartstikke leuk en interessant. Dus van-
daar dat ze samen in het weerstation hebben 
geïnvesteerd en het hebben geïnstalleerd. 

Iedereen mag meekijken
Stoffer en Edward vinden het leuk dat het 
 actuele weer, de geschiedenis en weersvoor-
spellingen voor iedereen toegankelijk zijn. Als je 
’s morgens naar het werk gaat op de fiets vanuit 

Weerstation 
Thesinge

Edward Oudman en Stoffer Havinga bij hun station (foto Joost van den Berg)

Thesinge of Garmerwolde, kun je even kijken 
van welke kant de wind komt. Of je kunt kijken 
of je toch beter een regenjas mee kunt nemen 
voor onderweg, of wanneer je goed kunt gras-
maaien.
In de winterperiode is het leuk om te zien wan-
neer ‘t het koudste moment is geweest. Vaak is 
dat tussen vijf en zes uur ‘s morgens. Je kunt 
zien hoe hard het heeft gevroren, hoe hard het 
heeft gewaaid en hoeveel regen er is gevallen. 
Zelfs de gevoelstemperatuur wordt weer ge-
geven. Allemaal leuke weetjes en nog heel 
 accuraat bovendien.
Leuk is ook dat de familie Oosterhuis, die in Zee-
wolde in de Flevopolder woont en nog wat land 

in Thesinge heeft, via hun telefoon kan kijken of 
het de moeite loont om naar Thesinge te komen 
voor werkzaamheden.
Iedereen die interesse heeft kan naar de web-
site. In de keuzebalk kun je voor ‘mobiel’ kiezen 
en de informatie van het weerstation als favoriet 
aanmaken op je telefoon. Ook als je bij Google 
‘weerstation Thesinge’ intypt, kom je op de site 
van het weerstation met de actuele weers-
informatie. 
Wie meer wil weten over het weerstation kan per 
mail contact opnemen met Stoffer Havinga: 
s.havinga@planet.nl.

Irene Plaatsman

Het kan u haast niet ontgaan zijn dat de beton-
blokken aan de G.N. Schutterlaan in Thesinge 
zijn verdwenen. ‘Eindelijk..’ zullen de meeste 
mensen gedacht hebben, het was al drie jaar 
een doorn in het oog van veel dorpsbewoners. 
In 2013 zijn de blokken er als proef neergezet, 
om te kijken of de trillingen bij omwonenden af 
zouden nemen. Die trillingen ontstonden wan-
neer (groot) vrachtverkeer over de drempels 
reed. De proef was geslaagd maar helaas kwam 
er om diverse redenen steeds geen definitieve 
oplossing en bleven de blokken op hun plek 
staan.

Vorig jaar heeft Dorpsbelangen Thesinge de 
handschoen opgepakt, er werd een subsidie-
aanvraag ingediend bij het leefbaarheidsloket 
en die werd gehonoreerd. Ook werden dorps-
genoten gevraagd mee te denken over het ont-
werp, dat aan een aantal eisen moest voldoen: 
duurzaam, robuust, veilig en passend in het 
straatbeeld. Uiteraard moest het ook betaalbaar 
zijn.
Dat resulteerde in een commissie van een 
 aantal omwonenden die, met Dorpsbelangen en 
de gemeente, hebben gebrainstormd over de 
oplossing.

Betonblokken Schutterlaan
Door het professionele werk van Alfred Ottens 
en Jan van der Woude ziet het eindresultaat er 
geweldig uit en zijn de reacties lovend. Loon 
naar werken voor Dorpsbelangen en de vrijwil-

ligers die hebben meegewerkt. En andermaal 
zien we weer: in Taisn doun wie t zulf!

Paul Witkamp, Dorpsbelangen Thesinge

Alfred Ottens en Jan van der Woude druk in de weer met de nu eindelijk fraaie obstakels 
(foto Jan Ceulen)



10

Het was het jaar dat Ronald Reagan presi dent 
werd van Amerika en dat reggae legende Bob 
Marley kwam te overlijden. In dat historische 
jaar was ook de eerste Thesinger koolzaad
fietstocht. Deze allereerste tocht werd in 
1981 georganiseerd door Roelie Dijkema en 
Welly Boer. In deze periode waren er meer 
dorpen die fietstochten organiseerden, dus 
kon Thesinge natuurlijk niet achterblijven. 
De fietstocht werd dit eerste jaar, maar ook 
in de jaren direct daarna, georganiseerd 
rond half mei. In deze periode waren er toen 
nog veel koolzaadvelden, iets wat we nu veel 
minder zien.

33 jaar Roelie en Roelf
In de vele jaren na deze eerste tocht hebben 
Roelie en Roelf Jansen de fietstocht georgani-
seerd. Dit hebben ze met veel plezier gedaan tot 
afgelopen jaar, toen ze inmiddels 83 en 86 jaar 
oud waren. Het is dus niet verwonderlijk dat bei-
den hebben aangegeven dat ze vanwege hun 
leeftijd de organisatie uit handen willen geven. 
Roelie geeft aan dat ze nooit eerder het idee 
heeft gehad om ermee te stoppen, maar dat de 
jaren voor Roelf en haar toch wel een beetje 
beginnen te tellen. Samen hebben ze deze tocht 

Thesinger fietstocht Roelie Dijkema en Roelf Jansen stoppen na 33 jaar!
33 jaar georganiseerd. Elk jaar weer een route 
plannen met als vertrek- en eindpunt Thesinge, 
en niet te vergeten met een gezellig rustpunt. In 
het begin vond de tocht plaats op de zaterdag-
middag, maar omdat de deelnemers steeds 
meer bezigheden kregen op zaterdag, ver-
plaatsten ze deze naar de vrijdagavond.

Met de auto op pad
Begin mei namen zij en Roelf altijd contact met 
elkaar op en maakten ze de route. Deze route 
controleerden ze overigens nog twee maal om 
te kijken of de beschrijving klopte. Om een route 
te maken stapten beide in de auto en gingen ze 
op pad. Op de vraag waarom ze dat met de auto 
deden, kreeg ik het antwoord omdat deze be-
schikte over een kilometerteller. Tegenwoordig 
hebben we allemaal een kilometerteller op de 
fiets of op onze telefoon, maar in vroegere jaren 
was je daarvoor toch echt aangewezen op de 
auto. Roelie gaf aan dat als ze de route niet ver-
der met de auto konden verkennen, ze de kilo-
meterteller stil zetten, via een omweg weer op 
de fietsroute kwamen en dan de teller weer 
 lieten draaien, zodat ze precies wisten of de 
tocht wel op de gemiddelde lengte van 25 à 30 
kilometer uit kwam. 

Record: 100 deelnemers
Gemiddeld deden er in de loop der jaren onge-
veer 30 mensen mee aan de tocht. Het jaar 1995 
was een unieke uitzondering, vertelt  Roelie trots, 
het jaar van 50 jaar bevrijding, en het jaar dat er 
zo’n 100 personen meededen aan de tocht. De 
stencils met de routebeschrijving waren zelfs op. 
Een Taisner is naar de school gegaan om extra 
exemplaren af te laten drukken.
Een keer werd een aantal fietsers belaagd door 
bijen. Dit kwam omdat ze te dicht in de buurt van 
een bijenkorf kwamen. Maar voor de rest zijn 
alle tochten veilig en zonder ongelukken ver-
lopen.

En nu…
Op de vraag hoe Roelie de toekomst van de 
fietstocht ziet, geeft ze aan dat ze het vooral 
moeten hebben van de ouderen. Als deze niet 
meer komen zou het wel eens lastig kunnen 
worden. Wel is ze heel blij dat Jakob van der 
Woude en Dora Westra de organisatie op zich 
willen nemen. Ze hoopt dat de tocht nog lang zal 
voortbestaan en doet dan ook een oproep aan 
iedere Thesinger om hier maximaal aan deel te 
nemen. De fietstocht vindt dit jaar plaats op 17 
juni. Bij slecht weer wordt hij mogelijk verplaatst 
naar 24 juni.
We starten tussen 18.00 en 19.30 uur vanuit 
café Molenzicht. Deelname kost € 5,00 per per-
soon. Voor de deelnemers onder de 15 jaar zijn 
de kosten € 3,50 per persoon. U krijgt hiervoor 
tijdens de rust een consumptie aangeboden en 
natuurlijk het onvolprezen vaantje.
We hopen op een grote opkomst, u komt toch 
ook?

Roelie en Roelf, namens alle bewoners van 
Thesinge willen we jullie hartelijk danken voor 
het vele jaren lang organiseren van heel veel 
prachtige Thesinger fietstochten!

Alex Mollema, Dorpsbelangen Thesinge

Het oudste en het nieuwste vaantje naast elkaar (foto Alex Mollema)
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Het eerste deel van dit door Jan Wolt ge
schreven verhaal ter gelegenheid van een 
bijeenkomst voor oudGarmerwoldenaren 
op 26 maart 2016 vindt u in de vorige G&T. 
Thema van deze bijeenkomst was ‘Oogst
verhalen’.

Zichten
Voor de erwtenoogst werd het gewas met een 
zicht of ook wel met een zeis afgesneden. Daar-
na werd het erwtengewas net als bij het vlas om 
ruiters gedrapeerd om te drogen. Daarna begon 
het zichten van het graan. Eerst wintergerst en 
wintertarwe en vervolgens haver, zomergerst en 
tarwe. Het zichten ging in zogenaamd aange-
nomen werk. Dat wil zeggen dat er betaald werd 
naar het gezichte oppervlak. Wie goed kon zich-
ten kon dan een extra centje verdienen. Mijn 
vader kon goed zichten. Met de zicht werd het 
koren afgesneden en met de welhaak in propor-
ties tot schoven gemaakt die door vrouwen wer-
den aangebonden. Mijn moeder deed daar ook 
aan mee. Om ongeveer acht uur ging ze de deur 
uit met een voorraad koffie en brood. Tegen half 
negen kwam ze dan op het veld bij mijn vader 
die dan al een paar uur bezig was geweest. Ze 
dronken eerst met zijn tweeën koffie en vervol-
gens ging mijn vader verder met zichten en 
moeder begon met schoven binden. Het was 
uitermate zwaar werk waar tegenwoordig 
 niemand nog voor te vinden zou zijn. Je stond 
de hele dag krom gebogen met het hoofd naar 
beneden. Soms in de brandende zon zonder 
een zuchtje wind en dan was het eigenlijk niet te 
doen. Het binden ging als volgt: uit het onder-
eind van de schoof werd een handvol stengels 
naar het midden van de schoof getrokken, daar 
in tweeën gesplitst en om elkaar gedraaid. De 
helft kwam op de grond; de schoof werd daar-
over gerold en de beide enden werden weer 
bijeen gebracht, strak aangetrokken en om 
 elkaar heen gedraaid. Klaar! Door deze werk-
zaamheden heen kwam weer een andere 
 arbeider en soms ook de boer zelf om de scho-
ven in hokken te zetten. De schoven werden dan 
twee bij twee schuin tegen elkaar gezet en met 
een zestal van deze paren een hok gevormd. Op 
oude schoolplaten van Jetses wordt het goed 
zichtbaar. 

Speciale wagens
Afhankelijk van het weer moest na een droogtijd 
de oogst binnengehaald worden. Dat werd ge-
daan met speciale wagens. Voor op de wagen 
stond een ladder met een lengte van 2 meter en 
achter de wagen waren ringen bevestigd. Bij het 

Herinneringen: Oogstverhaal (vervolg)

laden van de wagen stond één man op de 
 wagen om de met een vork toegestoken schoof 
te rangschikken tot een evenwichtige opbouw. 
Als de vracht op gelijke hoogte was met de 
 ladder legde men een ponter over de vracht. 
Een ponter is een lange paal met aan het uit-
einde een hals met een knop. Die knop werd 
dan achter de bovenste tree van de ladder ge-
stoken en aan de achterkant van de wagen werd 
een touw over het overstekende deel van de 
ponter geworpen, sterk aangetrokken en aan de 
achterkant van de wagen bevestigd. De aftocht 
naar de schuur kon beginnen. Dat ging in 
 tweeën. De lege wagen vertrok van de boerderij 
en de volle van het land. Halverwege gingen ze 
wisselen. 

Einde van het oogstgebeuren
Wanneer het land schoon was ging ik nog wel 
eens in mijn schoolvakantie aren zoeken. Dat 
waren dan aren die verspreid over het land 
 waren achter gebleven. Als ik na lang zoeken 
een schoof bij elkaar had gesprokkeld sneed 
mijn vader met zijn zicht de aren van de stengels 
en werden die meegenomen voor de kippen. De 
paardenbonen werden het laatst gezicht en dat 
betekende meteen het einde van het oogst-
gebeuren. Het ploegen begon dan weer en het 
land werd weer bouwrijp gemaakt voor het in-
zaaien van de wintergewassen. Wanneer je 
non-stop een hele dag achter de ploeg had 
 gelopen, had je een wandeltocht van zeker  
40  kilometer afgelegd. En de volgende dagen 
weer, altijd achter de paarden. In het najaar 
moesten de suikerbieten nog geoogst worden. 
Dat gebeurde veelal ook in koppels. De bieten 
werden uit de grond getrokken en in rijen ge-
legd. Er ging dan iemand met een steekgereed-

schap bij langs en stak het loof af. De bieten 
werden dan op een grote bult bij de weg of bij de 
boerderij bij elkaar gebracht en gingen van daar 
meestal per schip naar de suikerfabriek.

Opruimen en op naar de winter
Het meeste werk op het boerenbedrijf zat er dan 
op en het was dan meer een kwestie van oprui-
men en schoonmaken. De dorsmachine kwam 
dan nog wel langs om het koren te dorsen. Het 
geheel bestond uit drie delen, een mobiel voor 
de aandrijving, de dorskast en de pakwagen 
waarin het stro tot pakken werd geperst. Boer 
Knol verkocht zijn vlas niet na de oogst maar 
bewaarde het voor de winter om mijn vader aan 
het werk te houden. Het vlas moest dan ge-
repeld worden. Dat gebeurde op een lange bank 
met in het midden een reeks ijzeren pennen 
opgesteld gelijk een fijne haarkam, maar dan 
veel groter. Het vlas moest door de pennen ge-
trokken worden, waardoor de knoppen en het 
stro werden gescheiden. Het stro ging dan als-
nog naar België en de knoppen naar een fabriek 
in Hoogkerk die er lijnolie uit perste en de rest 
verwerkte in lijnkoeken als veevoer.
We hebben wat betreft de werkzaamheden in 
het landbouwbedrijf van destijds een rondgang 
gemaakt en ik hoop dat ik een bijdrage voor het 
slagen van uw middag heb mogen leveren.

J. Wolt

Noot van de Historische commissie: wanneer u 
wilt beleven hoe in ’t Zandt destijds koolzaad 
werd geoogst moet u het YouTube-filmpje ‘Om-
tadaborg (’t Zandt, 18 mei 1926)’ even bekijken. 
In één woord ‘prachtig’ en in onze ogen van nu 
‘onvoorstelbaar’.

Dorsgarnituur
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Zondag 12 juni brengen TheSingers in 
de Kloosterkerk te Thesinge een muziek
programma met als titel ‘Zomers verlangen’. 
Het is het eerste optreden onder leiding van 
onze nieuwe dirigent Cees Leurs uit Garmer
wolde. Lammert Wiersma begeleidt het koor 
op de piano.

We vertolken lichte muziek uit de Renaissance 
en uit onze tijd. Muziek die gaat over verlangen, 
liefde en loslaten. Het Peizer Hop kwartet bege-
leidt TheSingers bij de renaissanceliedjes.
Ananda Spies, Marie-Louise Coenen-Bakker, 
Gea Drewes en Gerrie Verdenius geven ook 
een eigen invulling aan het programma. Met 
blokfluitmuziek brengen ze ons terug in de tijd, 
ver voor de pruikentijd, naar het zonnige Frank-
rijk en Italië. Serenades uit die tijd zijn beroemd 
gebleven, vol met pittige teksten en lieflijke 
 muziek.
 
Gedragen
Voor eenentwintigste-eeuwers klinkt renais-
sancemuziek wel gedragen, maar de teksten 
zijn vol van liefdesverklaringen en liefdes-
verdriet. Een Frans lied, dat aanspoort om moed 

TheSingers in de Kloosterkerk
in te drinken om de oorlog in te gaan, klinkt zo 
feestelijk dat je vergeet dat het om oorlogvoeren 
gaat! Waar mensen graag over zingen blijkt door 
de eeuwen niet erg veranderd.
Twintigste-eeuws optimisme komt in ritmische 
vijftiger-jarenmuziek tot uitdrukking in de Java 
Jive.
De Bohemian Rapsody (van Queen, red.) is een 
treurig verhaal van iemand, die een ander heeft 
gedood, en daarmee moet leven. Al jaren heel 
hoog in de top-2000.
Een swingend ‘Summer in the City’ (van The 
Lovin’ Spoonful, red.) geeft echt de genoegens 
van een warme zomer weer. Vooral als het nacht 
wordt kun je genieten van een hete dag.

Zoals u gewend bent bij TheSingers kunt u na 
afloop binnen of buiten nagenieten met lekkere 
hapjes en drankjes.
Aanvang 15.00 uur, kerk open om 14.30 uur; 
toegang: € 7,50 voor volwassenen, € 4,00 voor 
kinderen t/m 12 jaar. 
Graag reserveren bij Theo de Wit via
tj.dewit@ziggo.nl.

Theo de Wit

Mja Mera
Muziek van verdriet, weemoed, liefde, 
vriendschap, hoop en vreugde

Keer op keer blijkt dat het trio Mja Mera zijn 
 publiek weet te boeien met deze wisselende 
muzikale gemoedstoestanden.
Ze treden op in de Kloosterkerk te Thesinge op 
zondag 29 mei om 15.30 uur. Entree inclusief 
consumptie bedraagt € 10,00 en € 8,00 in de 
voorverkoop via info@mjamera.nl.
Het repertoire bestaat uit luisterliederen in het 
Jiddisch en het Ladino (de taal van de Sefardi-
sche Joden afkomstig uit Spanje en Portugal), 
afgewisseld met soms weemoedige, soms 
feeste lijke klezmer-muziek en met vrolijke 
 volksliederen en instrumentale muziek uit Oost- 
Europa of daarop geïnspireerde zelfgeschreven 
nummers. 
Het trio Mja Mera, Nieuwgrieks voor ‘op een dag’ 
hoopt met zijn naam uitdrukking te geven aan 
het feit dat zowel het verleden als de toekomst 
bezongen kunnen worden. Evenals trouwens 
het hier en nu, altijd waard om er een feestje van 
te maken. Zie ook: www.mjamera.nl. 

Karin Heesen, Mja Mera
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Op 14 mei was er in Garmerwolde toch nog 
een ‘fietsend eten’ georganiseerd. Toch nog, 
omdat het de afgelopen jaren al in maart 
plaatsvond. Nu viel het in het pinksterweek
end. Nog steeds denkt een aantal mensen 
dat men een culinair hoogstandje moet 
 maken. Dat kunt u gerust wegstrepen. Al is 
het prettig om te weten dat iedereen altijd 
erg zijn of haar best doet om iets lekkers op 
tafel te zetten!

Interessant is hoe het gesprek zich zal ontvou-
wen, te beginnen bij binnenkomst over bijvoor-
beeld het interieur. Het kan natuurlijk ook gaan 
over het eten dat er gepresenteerd wordt, wie er 
doorgaans kookt of wat er reeds genuttigd is. 
Maar dat zijn slechts de opstapjes naar andere 
uiteenlopende onderwerpen. En iedereen  geniet 
van het eten en het gesprek. Het is ronduit 
 gezellig.

Er wordt wel wat van de deelnemers gevraagd. 
Ze schuiven bij vier verschillende tafels aan en 
hebben vier maal op de avond een ander gezel-
schap aan die tafels met zeer gevarieerde 
 gesprekken. Eén keer moeten ze zelf het ge-
recht verzorgen en het is natuurlijk spannend of 
men het lekker vindt. Ze moeten vijf keer ver-
kassen op één avond (beginnend en eindigend 
in het dorpshuis). Al met al kun je zeggen dat de 
deelnemers allen flexibele en geïnteresseerde 
mensen zijn. Een klein avontuur in ons mooie 
dorp!

Onvergetelijk
En wat vond jij onvergetelijk aan het fietsend 
eten 2016…?
-  ‘Dat ik een glaasje droge sherry ingeschon-

ken kreeg onder het kritisch oog van mijn 
 vader!’

-  ‘Dat ik, ondanks dat ik al vele jaren bij een 
eetclub zit, vier totaal nieuwe dingen heb 
 geproefd.’

-  ‘De verschillende mensen. Mensen komen 
soms heel anders over als je ze ontmoet 
 tijdens het eten.’

-  ‘Het allerleukst vond ik dat je dochter dit orga-
niseerde.’

-  ‘Het moeten improviseren (vanwege een uit-
vallende deelnemer, red.) vond ik wel aardig, 
dat geeft wat spanning en is meteen een 
 onderwerp voor het eerste tafelgesprek.’

-  ‘Het allerleukst was het - soms - op gang 
 komen van een mooi gesprek. Ook leuk aan 
fietsend eten is het feit dat anderen aandacht 
besteden aan eten maken en je zo meekrijgt 
wat men belangrijk vindt.’

-  ‘Samen eten verbroedert.’

Maud Onderstal

Organisator Maartje van Geffen te midden van fietsende eters (foto Marja Wijnand)

Susanna II
De baggerboot Susanna II van Verboon Maas-
land is op dinsdag 10 mei met een 200-tons 
kraan uit het Damsterdiep gehaald. 
In de weken ervoor waren de pijpen eerst elders 
in Groningen gestald; een deel van het materi-
aal ging mee naar België. Nadien werd de 
Susanna II stukje bij beetje klaargemaakt voor 
transport en vertrok uiteindelijk op woensdag  
11 mei naar haar nieuwe werkplek in België  
(bij Brussel).
En zo heb je weer een heel andere kijk op het 
begin van de Oude Rijksweg. De plek zal met 
gras ingezaaid worden.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

De Susanna II staat klaar voor vertrek 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

Fietsend eten
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Tussen hemel en aarde
Dat was het thema van het recital 
op 23 april jongstleden in de Kloos-
terkerk van Thesinge. Het was 
volle bak, nou ja kerk. Om klokslag 
20.00 uur (of is het 8 - want de klok 
slaat 8 maal en geen 20) begon 
men met een woord van welkom. 
Waarna ‘hemelse’ muziek klonk 
van  Joseph Haydn. Vooral ‘Die 
Himmel erzählen die Ehre Gottes’, 
vertolkt door Barbara Geelhoed, 
Ria Reeze en Wilma Naayer was 
prachtig. Maar ook dankzij het vak-
kundig begeleiden en mooi spel op 
de piano van Cas Straatman was 
het echt hemelse muziek.
Na een korte pauze - die in het pro-
grammaboekje steeds aangege-
ven werd als ‘Entre Act’, ging men 
over tot aardse muziek van Mozart, 
Purcell en anderen. Alleen jammer 
dat de spreker(s) tijdens de kleine 

en dag af waarom musici altijd rode 
wijn drinken.
Veel Ten Boersters waren op dit 
concert afge komen, waaronder 
een schrijver van een ander blad 
en een oud dorpsgenote. We lazen 
dat mevrouw Ria Reeze-Vernooij 
cantrix is in de kloosterkerk van Ten 
Boer. Vandaar dat veel klooster-
kerkgangers van de ene naar de 
andere kloosterkerk kwamen.
En toen werd Cas Straatman ge-
vraagd om eens de toetsen van het 
orgel te beroeren. Nadat de sleutel 

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge

Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge

Zondag 29 mei
9.30 uur in Thesinge
ds. Pol uit Zuidhorn
Zondag 5 juni
11.00 uur in Thesinge 
ds. Diemer uit Bedum
Zondag 12 juni 
gezamenlijke dienst 
10.00 uur in Ten Post
ds. Borger uit Arnhem
Zondag 19 juni 
9.30 uur in Thesinge
ds. Alblas uit Bedum

Zondag 26 juni 
gezamenlijke dienst 
10.00 uur in Ten Boer
ds. mw. Posthumus Meyjes uit 
Ten Boer
Zondag 3 juli
gezamenlijke dienst 
10.00 uur in Stedum
ds. mw. Posthumus Meyjes uit 
Ten Boer

Zondag 29 mei
9.30 uur ds. J.C. Wessels
14.30 uur ds. J.C. Wessels
Zondag 5 juni
9.30 uur ds. J. van ‘t Spijker
14.30 uur ds. J. van ‘t Spijker
Zondag 12 juni
9.30 uur ds. J. Huisman

14.30 uur ds. prof. H.G.L. Peels
Zondag 19 juni
9.30 uur stud. Mulder
14.30 uur stud. Mulder
Zondag 26 juni
9.30 uur stud. H. Bezemer
14.30 uur stud. H. Bezemer

Op zaterdag 27 april heeft in dorps-
huis De Leeuw te Garmerwolde 
Muziek Sessie #7 plaatsgevonden. 
Singer-songwriter Vincent Kenter 
(van de Popschool) trad twee keer 
op; hij zong goed en speelde prima 
gitaar. 
Ook de band YesterdaY’s Memory 
speelde en zong een mooi stukje 
muziek. En bij de prachtige coun-
tryrockachtige klanken van Drive-
By Wedding kon je eigenlijk niet 
rustig blijven staan.
De avond werd afgesloten door dj 
Stefano. Al met al een avond die je 
niet had moeten missen! 
De volgende keer is 28 mei 2016.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

In het weekend van 10 en 11 juni 
sluit de vv GEO het voetbalseizoen 
feestelijk af. Iedereen is welkom, of 
je nu voetbalt bij GEO of niet. 

Het programma
Het weekend begint met een vol-
leybaltoernooi op vrijdag 10 juni 
van 18.30 tot 20.30 uur. Stel een 
team samen en geef je op bij 
wim.benneker@gmail.com.
Het jaarlijkse zeven-tegen-zeven-
toernooi begint zaterdagmiddag 
om 13.30 uur. We sluiten af met 
een gezellige barbecue.

Programma voor de jeugd
Kamperen op het voetbalveld, dat 
is pas leuk! Vrijdagmiddag vanaf 
16.00 uur zetten de F-, E- en D-
pupillen een tentenkamp op.
Vriendjes en vriendinnetjes zijn ook 
welkom. Om 18.00 uur is het tijd om 
pannenkoeken te eten en daarna 

Wist-u-dat…
•  er op 4 mei omstreeks 12.45 uur een drone over Thesinge heeft gevlogen?
•  deze een prachtige ‘luchtfilm’ heeft geschoten die op YouTube staat?
•  u die kunt vinden door daar naar ‘Thesinge mei 2016’ te zoeken?
•  de link ook op onze website (www.gentexpress.nl/nieuws) staat?

•  de jaarlijkse collecte voor het Nationaal Fonds Kinderhulp in Garmer-
wolde € 266,90 heeft euro opgeleverd?

•  Ine Hoejenbos, de coördinator voor Garmerwolde, iedereen die gedo-
neerd heeft en alle collectanten die op pad zijn geweest voor het goede 
doel heel hartelijk bedankt?

•  de opbrengst van de collecte in Thesinge van het Fonds Kinderhulp dit 
jaar € 262.54 bedroeg?

•  de plaatselijke organisator Fanny Groothoff iedereen hartelijk bedankt?

Programma GEO-slotweekend

pauze moeilijk te verstaan waren. 
Vooral als je achterin zit. En onze 
aandacht werd ook afgeleid door 
een  meneer die voor ons zat en 
steeds berichtjes verstuurde. Of 
dat over het gebodene ging, kon ik 
niet lezen. Misschien kan de orga-
nisatie een volgende keer (die komt 
er vast wel - en dan hopen we ook 
vele Thesingers te ontmoeten) een 
mededeling doen m.b.t. het uitzet-
ten der mobielen.
Om klokslag negen was het pro-
gramma afge lopen. Dankwoorden 
en bloemen werden aan de mede-
werkenden overhandigd. Er waren 
ook bloemen voor Sisters, Act of 
Being en Wiep Lont. En toen kon-
den we naar huis. Ja dat kon. Maar 
we zijn nog even gebleven voor 
een hapje en een drankje (o.a. rode 
wijn). We vragen ons al sinds jaar 

was gevonden konden we genieten 
van o.a. ‘Aan de Amsterdamse 
grachten’ m.m.v. het kloosterkerk-
koor (de aan wezigen) van Taisn.
Voldaan gingen we naar huis, maar 
niet voordat we Jonathan hadden 
bedankt voor het vullen (met niet 
alleen wijn) van de glazen. Toen we 
voorbij De Oude School liepen was 
daar feest en had de laatste het 
licht nog niet uitgedaan: er zijn 
weer twee vijftigplussers bij in ons 
mooie dorp.

Jakob van der Woude

Vincent Kenter 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

Dorpshuis Sessie #7
verzorgt Saskia van Bruggen een 
programma met leuke balspellen. 
Om 22.00 uur is het bedtijd…
Zaterdag 11 juni begint de dag 
vroeg met een ontbijt voor de pupil-
len. Daarna volgt om 10.30 uur de 
traditionele strijd om de ouder-kind-
penalty bokaal. 
Voor deze activiteiten moeten kin-
deren zich van tevoren opgeven.
Kijk voor meer informatie op de 
website www.vvgeo.nl.

Wim Benneker
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Foto van de maand

Colofon
Eindredactie
Garmerwolde
Hillie Ramaker-Tepper  050 541 5335
Marja Wijnand-de Poel  06 41 160 523
Thesinge
Jan Ceulen  050 311 6551
Fotograaf Garmerwolde
Andries Hof  06 44 066 124
Fotograaf Thesinge
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 juli.
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 19 juni vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

De kinderen van OBS Garmerwolde spelen met het buiten-
speelgoed, aangeschaft dankzij ‘Gezond Scoren’ dat 
georganiseerd werd door FC Groningen (foto: Andries Hof)

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 28 mei
Garmerwolde, De Leeuw; 20.30 
uur: Dorpshuis Sessie #8 met The 
Blind Roofers, Deeply Orange en 
The MaP.
Zondag 29 mei
-  Garmerwolde, hoek Oude 

Rijksweg, Grasdijkweg, 
Geweideweg; van 11.00 tot 
17.00 uur: Rondje Nostalgie.

-  Thesinge, Kloosterkerk; 15.30 uur: 
Concert Mja Mera. Zie artikel.

31 mei t/m 3 juni
Ten Boer, Sportlaan 2: Avondwan-
delvierdaagse.
Vrijdag 3 juni
-  Garmerwolde, De Leeuw; 17.00 

uur: Dorpsborrel (+ ingebruik-
name invalidentoilet).

-  Garmerwolde, De Leeuw; 14.00 
- 17.30 uur: KOMBInnenmiddag. 
Fijn een middagje bezig zijn. 
Toegang gratis. 

 Zie www.dorpshuisdeleeuw.nl.

Zondag 5 juni
Garmerwolde, kerk; 15.00 uur: 
Musica Antiqua Nova, Bach-
sonates voor klavecimbel en viool. 
Entree € 20,00. Donateurskorting 
Stichting Oude Groninger Kerken 
bedraagt € 5,00. Kaarten:  
www.musicaantiquanova.nl.
Vrijdag 10 en zaterdag 11 juni
Garmerwolde; Feestelijk slotweek-
end GEO. Zie artikel in deze krant.
Zaterdag 11 juni
Garmerwolde; De Leeuw: Concert 
Popschool Garmerwolde. Zie 
www.dorpshuisdeleeuw.nl.
Zondag 12 juni
Thesinge, Kloosterkerk; 15.00 uur: 
TheSingers zingen ‘Zomers 
Verlangen’. Zie artikel.
Dinsdag 14 juni
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 
uur: Klaverjassen bij ‘De Soos’.
Donderdag 16 juni
Garmerwolde; uitje Garmerstee: 
excursie Paardenmelkerij in 
Wirdum. Kosten € 6,00 p.p. 
Aanmelden t/m 10 juni bij Hillie 
Ramaker, tel. 050 541 5335.
Vrijdag 17 juni
-  Garmerwolde, De Leeuw; 14.00 

- 17.30 uur: KOMBInnenmiddag. 
Met workshop Tuinmobile maken 
door Ellen Bijsterveld (vanaf 8 
jaar). € 5,00 per deelnemer incl. 
2x koffie/thee/ranja met iets erbij.  

Opgeven vóór 16 juni bij Cynthia 
Leurs, cynthialeurs@gmail.com 
of 050 313 4043.

-  Thesinge, Café Molenzicht; 
tussen 18.00 en 19.30 uur: 
Fietstocht. Bij slecht weer op 24 
juni. Zie artikel.

Zondag 19 juni
Garmerwolde; De Leeuw: Pizzeria 
Stefano. Julio en zijn zonen 
bakken heerlijke pizza’s. 
Zie www.dorpshuisdeleeuw.nl.
Maandag 20 juni
Garmerwolde, De Leeuw; Centrale 
inloopavond Dorpsbelangen met 
presentatie themagroepen.
Vrijdag 24 juni
Thesinge, Café Molenzicht; 18.00: 
Reservedag fietstocht, zie 17 juni.
Vrijdag 24 en zaterdag 25 juni
Garmerwolde, gratis reanimatie-
estafette in en vanuit dorpshuis 
De Leeuw. Van vrijdag 20.00 uur 
tot zaterdag 15.00 uur.
Zaterdag 25 juni
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen 
oud papier.
Vrijdag 1 juli
Garmerwolde, De Leeuw; 14.00 - 
17.30 uur: Laatste KOMBInnen-
middag voor de zomerstop. Fijn 
een middagje bezig zijn. Toegang 
gratis. 
Zie www.dorpshuisdeleeuw.nl.

‘De Soos’
De klaverjasavond in mei heeft de 
volgende uitslag opgeleverd:
Henk Vliem 5458
Geert Pops 5260
Pia Pops 4896
Ton Bouchier 4748

De volgende keer is op dinsdag 14 
juni, aanvang 20.00 uur, in dorps-
huis De Leeuw te Garmerwolde. 

Stoomfluitje
Gezocht
Wij zoeken iemand uit Thesinge of 
Garmerwolde die het squashen in 
de vingers heeft en die bereid is om 
(tegen een kleine vergoeding) 
 Winnie en mij wat squashlessen te 
geven, zodat we de basis leren 
kennen.
Lijkt je dit wat, dan horen wij het 
graag. Marianne Haagmans, tel. 
050 318 5872.


