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Natuur als werk en ontspanning
Als ik het tuinpad bij Ernst Lofvers in Thesinge oploop hoor ik wat 
geluiden, maar ik zie niemand. Ineens komt daar vanachter het 
kippen hok Ernst omhoog. Hij was bezig de ratten uit zijn kippen-
hok te weren en toen hij een geluid in de buurt van zijn konijnenhok 
hoorde dacht hij even dat de ratten nu daar zaten. Het viel mee. Ik 
was het, klaar voor een interview met Ernst naar aanleiding van een 
groot stuk dat er over zijn werk in het Dagblad van het Noorden van 
20 februari heeft gestaan.

Tussen Wad en Thesinge
Ernst woont met zijn vriendin Melanie en hun drie kinderen Jurn, Eke en 
Aafje aan de G.N. Schutterlaan. Ze wonen daar sinds 2012, maar daar-
voor woonden ze ook al zes jaar in Thesinge, naast café ‘t Jopje in de 
Kapelstraat. Ze zijn blij met de ruime tuin waarin de orchideeën spontaan 
uit de grond schieten. Naast zijn werk is Ernst dan ook graag in de tuin 
bezig. 
Hij werkt in een adviserende rol bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland waar 
hij vooral betrokken is bij de kustveiligheid en morfologie (ontwikkeling van 
geulen en platen) van het waddengebied. Dat betekent dat Ernst voor zijn 
werk regelmatig op reis is van en naar de Waddeneilanden, met name 
Vlieland, Terschelling en Ameland. 

Van jongs af aan
Werken in het Waddengebied past bij Ernst. Hij is zelf opgegroeid in de 
omgeving van Sneek en was regelmatig met een zeilboot op de Wadden-
zee te vinden. Een (houten) boot is er nu nog steeds. Met 7,7 meter niet 
de grootste, maar groot genoeg om met zijn hele gezin naar Denemarken 
te varen, waar het dan maar zo kan gebeuren dat ze bij Helgoland met 
hun bootje tussen de jan-van-genten (een vogelsoort) liggen. 
Met een opa die oorspronkelijk uit Warffum kwam en een oma van Schier-
monnikoog heeft Ernst altijd een binding gehad met het Waddengebied.

Rijkswaterstaat
Toch begon hij zijn carrière in de Randstad. Ernst deed een studie fysische 
geografie aan de Universiteit Utrecht, om uiteindelijk af te studeren in de 
ecohydrologie. Dit vakgebied houdt zich bezig met de relatie tussen 
(grond)water en het voorkomen van planten. Gedurende zijn studie leerde 
hij veel over de ontstaansgeschiedenis van Nederland. Dit is iets wat hem 
altijd is blijven fascineren. Na zijn studie was Ernst nog dienstplichtig, 
maar hij kon een vervangende dienstplicht doen bij Rijkswaterstaat Zuid-
Holland in Rotterdam. Halverwege deze vervangende dienstplicht werd 
de dienstplicht opgeheven, zodat Ernst kon stoppen met zijn werk bij 
Rijkswaterstaat. Het werk beviel hem echter zo goed dat hij bleef hangen 
en er uiteindelijk in dienst trad.

Haringvlietsluizen
Het toegepaste onderzoek, dat hij bij zijn studie milieukunde waardeerde, 
kon hij bij Rijkswaterstaat doen bij verschillende projecten. Zo werkte hij 
onder meer aan een onderzoek naar de mogelijkheden om de Haringvliet-
sluizen te openen. Deze sluizen hebben een belangrijke regelfunctie in de 

opstuwing van rivierwater en daarmee de indringing van zout water vanuit 
zee. Grofweg kan met de Haringvlietsluizen gestuurd worden hoeveel 
zoet water uit welke rivieren stroomt en hoeveel zout water er vanuit zee 
de rivieren indringt. 
Hoewel Ernst aan leuke projecten werkte bij Rijkswaterstaat bleef de Wad-
denzee trekken. Ook wilden hij en zijn gezin graag weg uit Rotterdam om 
een gezondere leefomgeving op te zoeken. Dit leidde er uiteindelijk toe 
dat hij een baan kreeg bij het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), dat 
toen nog gevestigd was in het Biologisch Centrum Haren. Enige tijd reisde 
hij nog voor zijn werk heen en weer tussen Rotterdam en Haren, maar 
uiteindelijk zetten ze toch de stap en kwamen te wonen in Thesinge; een 
dorp dat bij hem, de eerste keer dat hij er doorheen fietste, meteen heel 
gezellig overkwam.

Ernst Lofvers in zijn tuin (foto Joost van den Berg)
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Elke dag anders
Het RIKZ in Haren werd opgeheven, wat Ernst leidde naar zijn huidige 
baan bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Voor zijn werk reist Ernst nog 
steeds veel af en aan. Zijn kantoor is in Leeuwarden, hij moet regelmatig 
op de Waddeneilanden zijn en ook de politiek is vaak geïnteresseerd in 
wat er in het Waddengebied gaande is, zodat Ernst ook met regelmaat 
naar Den Haag moet. Hoe een typische werkdag er uit ziet is voor hem 
wat moeilijk te zeggen. Elke dag is anders. De vraag ontlokt bij zijn vrouw, 
die op dat moment net de woonkeuken binnenloopt, wel even de opmer-
king ‘hij is altijd aan het werk’. 

Ontwikkelingen van de Waddenzee
De essentie van zijn werk kan Ernst wel uitleggen. Een belangrijk onder-
deel van zijn werk is communiceren. Op basis van onderzoek geeft hij 
uitleg over de ontwikkelingen van de Waddenzee, wat de plannen van 
Rijkswaterstaat zijn en wat dat voor de verschillende betrokkenen 
 betekent. Zeker op de Waddeneilanden is er snel onrust. Dit komt vooral 
doordat eilandbewoners enorm betrokken zijn en voor hun veiligheid 
 afhankelijk zijn van het kustbeheer waar onder meer Rijkswaterstaat zich 
mee bezig houdt. Het is daarom belangrijk om steeds de dialoog aan te 
blijven gaan en zorgvuldig te handelen. Groot voordeel daarbij is dat Ernst 
vanuit zijn jeugd elke geul en elke zandplaat in het Waddengebied bij 
naam kent. Dat toont betrokkenheid en geeft een hoop draagvlak.

Vogeltellen
Buiten zijn werk om weet Ernst ook nog tijd te vinden om als vrijwilliger 
vogels te tellen voor de agrarische natuurvereniging Ons Belang. Dat is 
voor hem een stuk ontspanning. Terwijl hij in zijn werk soms nauwelijks tijd 
heeft om te genieten van de Wadden en de natuur, omdat hij van de ene 
bespreking naar de andere vliegt, heeft hij bij het vogeltellen alle tijd om 
te zien wat er allemaal in zijn eigen omgeving voorkomt aan vogels en 

andere natuur. Die betrokkenheid met zijn omgeving lijkt Ernst te kenmer-
ken en dat enthousiasme weet hij heel goed over te brengen wanneer hij 
vertelt over zichzelf, zijn werk en zijn woonomgeving. 

Freek Mandema

Naschrift: Wie meer wil weten over het werk van Ernst in het Wadden
gebied voor Rijkswaterstaat verwijs ik naar het artikel ‘Meebewegen in de 
Natuur’ door R.J. Speerstra in het Dagblad van het Noorden van 20 
 februari 2016.

Ernst in gesprek met PvdAkamerlid Lutz Jacobi in de duinen van 
Terschelling (foto Staatsbosbeheer)

Il primo ordine
Op zondag 19 juni kon er weer pizza worden 
gegeten in dorpshuis De Leeuw te  Garmerwolde. 
Ruim 70 mensen, onder welke hele families, 
maakten er gebruik van. Men kon kiezen uit 
 zeven stuks, die dan door de familie Stefano in 
de pizza oven werden gebakken.
Om 17.17 uur was daar eindelijk Queste sono la 
prima: drie pizza’s Damsterdaip, één salumiere, 
één margherita. En zo volgden er nog vele 
bestel lingen richting de keuken en even later 
een lekkere geur richting de tafel, waar alles met 
een brede glimlach werd opgegeten. Een mooie 
en gezellige eterij.

Groetjes, SiebKlaas Iwema De pizzabakkende familieleden (foto SiebKlaas Iwema)
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Rondje Nostalgie 2016 een groot succes
Duizenden bezoekers kwamen zondag 29 
mei naar Garmerwolde. Van heinde en verre. 
Het weer zat die zondag de organisatie dan 
ook ontzettend mee. Na een kwakkelende 
week eindelijk een prachtige, overwegend 
zonnige, dag. Maar dat weet u natuurlijk alle-
maal al, want u was er zelf immers ook bij. Óf 
als vrijwilliger óf als bezoeker óf als onder-
nemer óf als… vult u zelf maar aan. Kortom 
een evenement waar heel Garmerwolde met 
trots op kan terugzien. 

En voor de ietwat nieuwsgierige lezers onder 
ons volgen hieronder nog een paar anekdotes 
en wetenswaardigheden:
-  De eerste bezoeker arriveerde ’s ochtends al 

om een uur of tien. Op de fiets. Maar wel een 
dag te vroeg. Zaterdagochtend, toen wij op de 
Geweide weg de vlaggen aan het plaatsen 
 waren stopte een oudere man bij ons met de 
vraag waar de tractoren stonden. Hij kwam op 
de fiets ergens achter Grijpskerk vandaan. 
Toen wij hem duidelijk hadden gemaakt dat het 
Rondje Nostalgie pas morgen begon, zei hij: 
‘Oh, dan kom ik morgen gewoon weer terug. Ik 
houd van fietsen. Mijn hele leven al’ (hij was 
om en nabij de tachtig).

-  De stoomlocomobiel arriveerde ook al vroeg. 
Zondagochtend om vijf uur kwamen de ge-
broeders Middendorp al met het gevaarte op 
een vrachtwagen aanrijden. De gebroeders uit 
’t Lage van de Weg bij Uithuizen, beiden om en 
nabij de tachtig jaar, hebben onder meer als 
hobby het restaureren van oude trekkers en 
stoomlocomobielen. 

-  De stoomlocomobiel van de Stichting Dors-
garnituur Marne-Halfambt zat in ‘groot onder-
houd’, vandaar dat de stoomlocomobiel van de 
gebr. Middendorp werd gebruikt. 

-  Voor de deelnemers die zich aangemeld had-
den, waren er lunchpakketten: driehonderd 
stuks. Dat betekende vrijdagmiddag zeshon-
derd bolletjes smeren en beleggen. En gaande 
de zondag bleek ook nog dat er te weinig 
lunchpakketten waren. Want een aantal deel-
nemers had eerst even de weersverwachting 
afgewacht en zich pas zaterdagavond laat 
aangemeld. Of kwam zelfs onaangekondigd.

-  Zo kwam er zondagmiddag nog een oude 
 Mustang het parcours oprijden. Die had ergens 
op een website gelezen dat er in Garmerwolde 
een Rondje Nostalgie was en aan dat rondje 
kwam hij even meedoen. Letterlijk!

-  De ijscoman op de braderie deed goede zaken. 
’s Middags om drie uur was hij al uitverkocht.

-  Ook de eigenaar van een oude tractor deed 
 zaken: hij verkocht de trekker ter plekke aan 
een liefhebber.

-  En één van de draaiorgels verdwaalde op het 
parcours: hij sloeg een afrit te vroeg in en stond 
onverwacht bij Agnes en Willem op het erf. 
 Prima plek toch, vond hij. En bleef daar staan.

Rest ons nog woorden van waardering voor: 
-  Onze sponsoren. Zonder onze trouwe sponso-

ren is zoiets onmogelijk te organiseren.
-  Alle vrijwilligers. Dankzij de hulp van een kleine 
dertig vrijwilligers is alles vlekkeloos verlopen.

-  De bewoners langs het parcours en de Dorps-
weg. Zonder gemopper accepteerden zij aller-
lei overlast zoals parkeerproblemen en bereik-
baarheid.

Wij kijken met plezier terug op dit geslaagde 
Rondje Nostalgie. Op die zondag zelf maar ook 
op al de overlegavonden bij Tiny en Freddie 
 Riddering. 
Aankondiging: Over twee jaar is er weer Rondje 
Nostalgie. En wel op zondag 27 mei 2018. Ons 
eerste lustrum.

De werkgroep: Tiny, Hilda, 
Jeanette, Aafke, Freddie, Jacob, Piet v. Z.,  

Piet V., Tonny, Herman, Huub en Henk. 

Een veld vol trekkers (foto Katja Havenga)
Er werd gedemonstreerd hoe de oude dorsmachine geladen moest 
worden (foto SiebKlaas Iwema)

Je zou TheSingers wel willen omhelzen voor het 
verrassend mooie concert dat ze op 12 juni 
 gaven in de Kloosterkerk in Thesinge onder de 
inspirerende leiding van dirigent Cees Leurs. Met 
veel enthousiasme zong het koor lichte  muziek. 
Het thema van het concert was: ‘ Zomers verlan-
gen’. Soms met veel humor, verrassende solo’s, 
soms ook heel knap gezongen, bijvoorbeeld Bo
hemian Rhapsody van Queen. Ontroerend was 
ook het a capella gezongen In this heart van Si-
nead O’Connor. Het koor werd  begeleid door pi-
anist Lammert Wiersma die prachtig speelde. 
Het concert werd verder omlijst en ondersteund 
door het Peizer Hop  Kwartet. Het was mooi weer 
en aan het Zomerse Verlangen werd ook na het 
concert met hapjes en drankjes rond de Klooster-
kerk ruimschoots voldaan. 

Irene Plaatsman

Sprankelend concert van TheSingers

TheSingers: een verrassend mooi concert (foto Marinus Vermue)
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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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Dominee, koopman, officier…
Jitse van Dijk, die dan ook aan De Dijk in 
 Thesinge woont, is op 14 april jl. Officier in 
de Orde van Oranje-Nassau geworden. Een 
lintje dus. Waarom hij? Dat snapt Jitse ook 
niet helemaal: ‘Ik deed gewoon mijn werk’. 
Maar anderen zagen in dat werk blijkbaar een 
grotere verdienste dan ‘gewoon’.

De baan
Zijn werk aan de Rijksuniversiteit Groningen 
gaat over jongeren en chronisch zieken, maar 
ook over de ontwikkeling van universiteiten in 
Centraal-Europa en het voorkómen van brain
drain (het wegtrekken van geleerden en intel-
lectuelen uit de ontwikkelingslanden naar de 
geïndustrialiseerde landen - red.).
Jitse is onderzoeker en universitair hoofddocent 
in het UMCG. Zijn vak is sociale geneeskunde 
en hij houdt zich met name bezig met de ge-
zondheidszorg van groepen – met speciale aan-
dacht voor jongeren en chronisch zieken. Hij 
doet daar onderzoek naar en in dat kader raakte 
hij betrokken bij de ontwikkeling van dit soort 
onderzoek aan de Safarik Universiteit in Košice, 
Slowakije.
In 1991 zat het (toen) AZG samen met de 
 universiteit in Bratislava (Slowakije) in een  
EU-project over nascholing. ‘Ze vonden dat ik 
daar maar heen moest omdat ik er een keer op 
vakantie was geweest’, grijnst Jitse, ‘dus ik was 
een Slowakijedeskundige!’
In de wetenschappelijke wereld domineren de 
V.S. en West-Europa waardoor universiteiten in 
de rest van de wereld een lagere status hebben: 
dat vinden ze zelf vaak ook en zo gaan de knap-
ste koppen in ‘het westen’ studeren. Ze blijven 
daar dan meestal werken en zo vist hun eigen 

land achter het net. De wetenschap ontwikkelt 
zich er niet en dat houdt weer de braindrain in 
stand. Jitses idee over internationalisering luidt: 
‘Geef ze niet een vis maar leer ze vissen.’ En hij 
vervolgt: ‘Een hele universiteit veranderen en 
verbeteren is te veel werk, maar een succes-
volle vakgroep is een voorbeeld voor de rest van 
een universiteit.’
Ik vraag of het zijn ideaal is die achtergebleven 
gebieden te helpen. Jitse: ‘Het is het verhaal van 
de dominee versus de koopman. Ik wil wel dat 
onze universiteit er zelf ook beter van wordt: 
vaak levert het investeren in een onderzoek in 
zo’n land ons ook weer wat op, bijvoorbeeld een 
tweede promotieonderzoek. Beide promovendi 
werken dan samen met het UMCG.’
Jitse is sinds vorig jaar met pensioen maar zet 
zich nog steeds in op zijn vakgebied en voor het 
begeleiden van onderzoeken in Tsjechië en 
 Slowakije. Voor dat laatste reist hij een keer of 
zes per jaar naar een universiteit aldaar.
Een en ander heeft een aantal mensen klaar-
blijkelijk geïnspireerd om Jitse voor te dragen 
voor deze onderscheiding.

Het lintje
Jitse wist van niks. In een vergadering op de 
RUG kwam burgemeester Van de Nadort 
 binnen. ‘Ik dacht, wat moet die man hier?’ Ook 
zijn baas kwam erbij. Zijn vrouw Willemijn zat 
ook in het complot maar toen zij óók al opdook 
snapte Jitse het nog steeds niet… Pas toen het 
in de speech van Van de Nadort over Slowakije 
ging dacht Jitse: ‘Ik ben degene die daar werk 
doet, het gaat over mij!’ Pas toen hij naar voren 
werd geroepen wist hij het zeker: hij werd gehul-
digd.

Prof. dr. S.A. (Menno) Reijneveld – Jitse: ‘In het 
dagelijks leven gewoon mijn baas’ – maakte 
 foto’s van het spektakel.
14 april was een hectische dag voor Jitse van 
Dijk: hij moest ’s avonds alweer naar Athene 
vliegen voor een congres. De zaterdag erna trof 
uw reporter Jitse enigszins uitgeteld thuis aan, 
net terug uit Griekenland en nog nauwelijks be-
komen van de onderscheiding.
We hebben dus maar even een maandje ge-
wacht met het interview…

Jan Ceulen

Jitse van Dijk met lintje (foto S.A. Reijneveld)

Slotconcert Rijdende Popschool
Het was al een tijdje geleden dat in Garmer-
wolde een openbaar optreden werd gegeven 
door de muzikanten van De Rijdende Pop-
school. Op zaterdag 11 juni werd weer eens een 
echt concert gegeven, ter afsluiting van het 
 seizoen. Het was weer verrassend voor het 
 publiek om te zien hoe Popschool Garmerwolde 
nog steeds heel erg leeft in het dorp. Er zijn 
maar liefst vijf bandjes actief, die op maandag 
en donderdag repeteren. Hierin zitten ook kinde-
ren uit Ten Boer en Groningen, die speciaal voor 
hun muziek naar Garmerwolde komen. 
Er zijn een aantal nieuwe leerlingen bijgekomen, 
bijvoorbeeld in het jongste bandje. De muzikant-
jes van 8 tot 10 jaar oud, die dit jaar begonnen 
zijn, speelden drie liedjes voor het publiek in 
dorpshuis De Leeuw. Daarnaast is het leuk de 
bandjes die al een tijdje bezig zijn steeds weer 
vooruit te horen gaan. Sommige deelnemers 
draaien alweer een aantal jaar mee. 
Burning Birds, een van de eerste bandjes van 
Popschool Garmerwolde, gaf een afscheids-
optreden. Na vier jaar samengespeeld te heb-
ben was het tijd om andere dingen te gaan doen 
op muzikaal gebied. Gitarist Rob Stefano en 
toetsenist Bas Duursema hebben een nieuwe 

band opgericht: The MaP. Deze band sloot de 
avond af met een optreden, waarbij opnames 
werden gemaakt voor een videoclip. 
Deze videoclip wordt gemaakt door jongeren in 
het kader van het project EyeCandy (een project 
van samenwerkende kunstenaars waarin jonge-
ren een televisieprogramma maken over leven 

in de provincie) onder begeleiding van Erik 
 Alkema en Henry Alles. Overdag werden hier-
voor buiten opnames gemaakt. Tijdens de op-
names ’s avonds kon het publiek actief deel-
nemen. 

Sabine Hoes

Zeer relaxed werd er genoten van de optredens (foto SiebKlaas Iwema)
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Slotweekend voetbalvereniging GEO

Een korte nacht op het voetbalveld (foto Joost van den Berg)

Op vrijdagavond 10 juni en zaterdag 11 juni de 
gehele dag bruiste het van de activiteiten op de 
velden en in het clubhuis van vv GEO. 
Na het zeer geslaagde volleybaltoernooi op vrij-
dagavond bleef de GEO-jeugd slapen in tenten 
op het hoofdveld. Er waren dertig kampeerders 
die, onder het waakzame oog van ouders en 
bestuur, een kort nachtje draaiden. De volgende 
ochtend stond er een lekker ontbijtje voor hen 
klaar in het clubhuis. Daarna was er tijd voor 
allerlei spelletjes en werd de ochtend afgesloten 
met het traditionele penalty schieten met de 
ouder-kind-penaltybokaal als inzet. In twee 
groepen, onderverdeeld in een groep met de  
F- en E-pupillen en in een groep vanaf de  
D-pupillen, werd gestreden om de felbegeerde 
bokaal. Jan Steenstra en zijn vader Niels won-
nen bij de jongste categorie en Maureen en haar 
vader Klaasjan Bats bij de oudere spelers. De 
ochtend werd zoals altijd vlot geleid door Koos 
van de Belt.
’s Middags werd voor de vijftiende keer het  
7-tegen-7-toernooi georganiseerd. Kasper  Teunis 
en Matthijs Welling deden al dertien keer samen 
de organisatie. Dit jaar speelden er twaalf teams 
mee. In drie poules is er gestreden en vervol-
gens speelde elk team in kruisfinales. Deze 
nieuwe opzet leverde spannende, fanatiek ge-
speelde en sportieve wedstrijden op. Ook was 
er een verrassend nieuwe finalist! Niet het team 
Masterberen (al meerdere keren winnaar van dit 

toernooi) stond in de finale tegen (wederom) 
team VVC (Voetbal Voor Cootje) maar het team 
BIOK (Bier Is Onze Kracht). Winnaar werd 
BIOK. En evenals vorig jaar was de tweede plek 
voor team VVC. Dit toernooi trekt jaarlijks trou-
we vriendengroepen naar het GEO-veld. Een 
vaste deelnemer is Peters Gehaktballen met 
oud-leden Bernard Bos, Arjan de Jong, Mathijs 
Oostra en Klaas Berend Poel. De organisatie is 
de trouwe scheidsrechters Henk Gorter en Koos 
van de Belt zeer erkentelijk. Zij zijn beiden in 

bijna alle edities van dit toernooi actief geweest!
De weergoden hebben netjes gewacht tot na het 
GEO-feest om vervolgens de week erna forse 
buien met onweer over ons uit te storten. Het 
feestelijke weekend werd afgesloten door een 
voortreffelijke barbecue die voorbereid was door 
Johanna van Zanten en Anne Benneker en 
dankzij het goede weer kon alles buiten genut-
tigd worden.

Truus Top

Kampioenen

Op woensdag 25 mei werd GEO 2 kampioen door  in de kampioens
wedstrijd met ruim 200 man publiek  met 40 te winnen van vv Mamio 
(foto Henk Tammens)

Zaterdag 28 mei won GEO E1 de kampioenswedstrijd tegen 
 Meedhuizen E1 met 52 en werd kampioen van het seizoen  
(foto Andries Hof)

Rustpunt Thesinge
Boeken
Er zijn al heel veel mensen in Thesinge en 
 Garmerwolde (en omstreken) die inmiddels 
 weten dat je bij mijn Rustpuntje niet alleen wat 
kunt drinken, maar dat er ook een verkooppunt 
is voor tweedehands boeken. Bij donatie van 
boeken selecteer ik streng op beschadiging, dat 
ze niet gedateerd zijn en dat ze verkoopbaar 
zijn. Genres zijn heel divers. Van kookboeken, 

kinder- en jeugdboeken, spanning, literaire thril-
lers tot romans; alles voor heel kleine prijsjes. 
De opbrengst van de boeken komt ten goede 
aan de voedselbank.
Het Rustpuntje is bijna altijd open dus je kunt in 
alle rust altijd even komen kijken. 

Pronte Pracht
27 augustus is er weer Pronte Pracht in en om 
Garmerwolde en Thesinge. In overleg met 
Dorpsbelangen Garmerwolde organiseer ik die 

dag een nazomer-tuinfair, van 11.00 - 17.00 uur.
Ik heb al tien standhouders met een divers aan-
bod, uit Stad, Ommeland en Drenthe. Ik zou het 
toch wel heel erg leuk vinden als er nog enkele 
standhouders uit Thesinge en Garmerwolde bij 
zouden komen. Aanmelden of informatie op-
vragen kan door even te bellen of mailen naar: 
06 10 500 773 / labloem@outlook.com. 
Het Rustpunt is op G.N. Schutterlaan 35, 
9797 PB Thesinge.

Willeke Huistra
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Afscheid Koos van de Belt
Zaterdag 11 juni, de tweede dag van het 
jaarlijkse slotweekend van vv GEO. Een 
weekend vol tradities, waarvan het penalty-
schieten om de ouder-kind-penaltybokaal 
op zaterdagochtend een hoogtepunt is. Dit 
jaar met een bijzondere afsluiting. Nadat 
jeugdsecretaris Koos van de Belt de bokaal 
had uitgereikt, nam voorzitter Wim  Benneker 
het woord om hem toe te spreken. Koos 
neemt namelijk afscheid als jeugdsecretaris 
en als bestuurslid. Het werd meer dan een 
toespraak.

Erg veel toeschouwers
Koos van de Belt had een korte nacht in zijn 
tentje en een lange ochtend achter de rug. Hij 
kampeerde in de nacht van vrijdag op zaterdag 
met een groot aantal jeugdleden op het voetbal-
veld. Vanaf een uur of drie, nadat hij met vijf 
 telefoons voor de tweede keer zijn tent weer in 
was gekropen, werd het eindelijk rustig. En om 
negen uur was het tijd voor het ontbijt. Hoewel 
lichtelijk vermoeid, viel het hem toch op dat er dit 
keer wel erg veel toeschouwers waren bij het 
penaltyschieten. En onder die toeschouwers 
zag hij ook zijn vrouw Betsy en zoon Marco… en 
even later ook zoon Tim en dochter Judith. Na 
de uitreiking van de penaltybokaal kwamen al 
die mensen in een halve kring staan, waarop 
voorzitter Wim Benneker het woord nam. Hij 
vertelde hoe het bericht van Koos dat hij wilde 
aftreden als jeugdsecretaris aankwam bij het 
bestuur. ‘Als een bom. Want wat moeten wij zon-
der Koos. Koos kan terugkijken op een carrière 
bij GEO van 35 jaar, waarvan de eerste twintig 
jaar ook als actieve voetballer. Bijna twintig jaar 
was hij jeugdsecretaris en dus ook bestuurslid. 
Met een veelomvattend takenpakket.’ Wim 
noemde onder meer de teamindeling aan het 
begin van het seizoen, die altijd bewogen bijeen-
komsten opleverde. Het wedstrijdprogramma op 
zaterdag, het regelen van vervoer en scheids-
rechters, van trainers en leiders, het zorgen voor 
ballen en tenues, kampioensfeesten organise-
ren en deelname aan toernooien in het buiten-
land regelen. ‘Alsof dat niet genoeg was: je floot 
vele jaren op zaterdag menige wedstrijd. Een 

strenge, maar rechtvaardige scheids. En vervol-
gens vlagde je dan bij GEO 1! Daarbij had jij 
altijd een positieve instelling. Bij jou is het glas 
altijd half vol. Je hebt je zaakjes altijd goed voor 
elkaar, je hebt een vlotte pen. En dan ben je ook 
nog gezegend met humor en een duidelijk hoor-
bare gulle lach… Vanwege al die verdiensten 
heeft het bestuur besloten een bijzondere 
 Algemene Ledenvergadering te beleggen met 
twee agendapunten: een lied en benoeming tot 
erelid.’ Alle aanwezigen zongen mee met het 
speciaal voor Koos gemaakte lied. En allen 
stemden in met het voorstel van het bestuur om 
Koos het erelidmaatschap van GEO toe te 
 kennen.

Erelid van GEO
Een toespraakje had Koos wel verwacht, maar 
het erelidmaatschap niet. Het was te zien dat het 
hem veel deed. ‘Een mooier blijk van waardering 
had ik bij mijn afscheid uit het bestuur niet 
 kunnen krijgen: erelid van deze geweldige club.’ 
Koos gaat uit het bestuur, maar niet uit de 
 vereniging. Dit deelde hij mee in zijn toespraak. 
‘Het komende jaar zal ik mij blijven inzetten voor 

het jeugdgebeuren binnen onze vereniging. Ik 
neem plaats in de Technische Jeugdcommissie 
van vv Omlandia (Ten Boer) met als doel om het 
samengaan van de diverse jeugdteams zo 
 soepel mogelijk te laten verlopen. De afgelopen 
twee jaar hebben de C- en B-junioren dit samen-
gaan al meegemaakt, het komende seizoen 
 zullen ook de D-pupillen in combinatieteams 
gaan spelen.’ Wim Benneker noemt nog meer 
taken en verdiensten van Koos: ‘Je was contact-
persoon amateurconvenant FC Groningen, je 
maakte het jaarverslag van de afdeling Jeugd 
voor de algemene jaarvergadering en je bent 
contactpersoon voor de samenwerking met 
 Omlandia. Ik weet zeker dat wij hier het succes 
van deze samenwerking tot nu toe voor een 
groot deel te danken hebben aan jou! Je grote 
betrokkenheid bij onze club toonde je ook bij de 
aanleg van het kunstgrasveld. Kortom: Koos, jij 
hebt voor onze vereniging heel veel betekend. 
En gelukkig blijf je dat ook nog doen via de 
 Technische Commissie met vv Omlandia. Je 
gaat wel uit het bestuur, maar gelukkig niet uit 
de vereniging!’

Anne Benneker

Voorzitter Wim Benneker neemt afscheid van Koos van de Belt (foto Joost van den Berg)

Zaterdag 10 september kunnen boekenlief-
hebbers hun slag slaan bij de toren van de kerk 
van Garmerwolde. De Plaatselijke Commissie 
die de kerk beheert, organiseert dan weer de 
tweejaarlijkse boekenmarkt. De opbrengst gaat 
naar de restauratie van het Van Oeckelenorgel. 
Voor de boekenmarkt vragen we nog tweede-
hands boeken in goede staat (liever geen oude 
thrillers). Nieuwe exemplaren zijn natuurlijk ook 
welkom. Hebt u boeken voor ons? U kunt ze - na 
afspraak - brengen, maar we kunnen ze ook bij 
u ophalen. We ontvangen de boeken graag in de 
laatste weken van augustus. Bel Jan van Dijk 
050 542 2635 of Frouwke de Vries 050 541 6394 
of mail naar kerkvangarmerwolde@gmail.com. 

Anne Benneker

Boekenmarkt bij kerk 
Garmerwolde 

Restauratie Van Oeckelen
orgel gestart
In het vorige nummer van deze krant hebt u 
 kunnen lezen over de restauratie van het orgel 
in de kerk van Garmerwolde. Die is inmiddels 
begonnen, al is dat niet te zien. Mense Ruiter 
Orgelmakers is nu bezig met onderzoek.  
Gelukkig wordt het orgel niet ontmanteld. Mense 
Ruiter neemt de verschillende onderdelen mee 
naar het bedrijf in Zuidwolde. En gelukkig blijft 
het ook niet helemaal stil in de kerk. De orgel-
bouwer heeft een vervangend orgel geplaatst, 
een zogeheten orgelpositief.

Namens de Plaatselijke commissie 
Anne Benneker 

Het orgelpositief (foto Anne Benneker)
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Op donderdag 26 mei vond de informatie-
avond over de gemeentelijke herindeling 
plaats in dorpshuis Trefpunt. Deze was op 
initiatief van Dorpsbelangen Thesinge en in 
samen werking met KAW architecten (advi-
seurs voor de gemeente Ten Boer) georga-
niseerd.

Met een mooie en duidelijke flyer zijn alle dorps-
genoten uitgenodigd om op deze avond mee te 
praten over de herindeling. Onder andere over 
wat wij belangrijk vinden in ons dorp, welke 
 kansen wij zien en welke eventuele bedrei-
gingen. Kortom, het ging over de toekomst van 
 Thesinge! Hoewel we natuurlijk op een hoge 
opkomst hoopten viel ons het aantal deel nemers 
van 46 niet tegen. Wat wel opviel was dat er 
nagenoeg geen ouders van jonge kinderen aan-
wezig  waren, terwijl deze toch veel baat hebben 
bij een goede toekomst voor Thesinge. Hele-
maal omdat zaken zoals school en peuterspeel-
zaal, en faciliteiten en activiteiten voor de jeugd 
hoog op de agenda stonden. Een gemiste kans 
naar mijn mening.
De voorzitter van Dorpsbelangen Thesinge, 
Alex Mollema, opende de avond door iedereen 
welkom te heten en het doel van de avond toe 
te lichten. Daarna gaf burgemeester André van 
de Nadort het doel en belang van de herindeling 
aan en wat er met de vergaarde informatie gaat 
gebeuren. Eva Bennen (KAW architecten) gaf 
uiteindelijk aan de hand van (toekomst)cijfers 
aan hoe Thesinge er voor staat ten opzichte van 
gemiddelden; hiermee eindigde het plenaire 
deel van de avond. 
Het was onze bedoeling een interactieve avond 
in te richten waarbij de dorpelingen nadrukkelijk 
aan het woord zouden komen. Dit hebben we 

Informatieavond gemeentelijke herindeling
gedaan door vijf thema’s op te stellen, binnen 
elk thema werden drie stellingen voorgelegd. In 
kleine groepen konden dorpelingen twee 
 thema’s kiezen waar ze over wilden praten. Een 
gespreksleider zorgde ervoor dat de discussie 
goed verliep, punten die gezamenlijk als belang-
rijk werden bestempeld werden opgeschreven. 
Aan het einde van de avond werden alle op-
geschreven punten toegelicht door de gespreks-
leiders, ook hier was nog de kans een reactie te 
geven. Al deze punten vormen de uiteindelijke 
input voor het herindelingsdocument dat tijdens 
de zomer geschreven zal worden door mensen 
van de gemeente Ten Boer.

Alex Mollema sloot de avond af. Hierbij deelde 
hij nog mee dat de input van de avond tevens 
gebruikt gaat worden voor een nieuwe dorps-
visie. Hier gaat Dorpsbelangen Thesinge de 
komende tijd aan werken en zal de ambitie van 
ons dorp gaan beschrijven.

Al met al een zeer constructieve avond tijdens 
welke wij complimenten in ontvangst mochten 
nemen van onder meer raadsleden van de 
 gemeente Groningen. Zij gaven aan interes-
sante gesprekken te hebben gevoerd met zeer 
bevlogen dorpelingen.

Paul Witkamp

In kleine groepen werd bevlogen gediscussieerd over de toekomst voor Thesinge 
(foto Andries Hof)

Dorpshuis Sessie #8
Op zaterdag 28 mei vond Sessie #8, de laatste 
voor de zomerstop, plaats in dorpshuis De 
Leeuw te Garmerwolde. Er waren drie bandjes, 
waarvan twee uit Garmerwolde en Thesinge. 
The MaP met onder anderen Rob Stefano en 
Bas Duursema, is een nieuw/vernieuwd bandje. 
Wat ze ten gehore brachten, klonk prima; we 
gaan er in de toekomst zeker meer van horen. 
Met hun optreden was de gezellige muziekkoers 
gezet. 
Na hen kwam Deeply Orange met onder andere 
Richt en Linda; zij maakten er een klein feestje 
van voor henzelf en het publiek. 
The Blind Roofers uit Garrelsweer, de band met 
al veel ervaring - onder andere bij festivals Noor-
derzon en Oerol - maakte het feest compleet 
met goede muziek. Jammer dat ze geen toegift 
gaven. 
De avond werd afgesloten door dj Stefano en 
hierbij werd nog lekker gedanst. Een geslaagde 
avond.

Groetjes, SiebKlaas Iwema

Lopend Eten Thesinge 
Vrienden van de eetlust!
Net als de zes voorgaande jaren zal ook dit jaar 
de traditie van het Lopend Eten in Thesinge wor-
den voortgezet, en wel op zaterdagavond 1 okto-
ber 2016. Gezien het enthousiasme van de vorige 
jaren rekenen wij weer op een grote deelname.
De tijd gaat snel, en daarom willen wij u nu al 
wijzen op het inschrijfformulier dat deze zomer 
huis aan huis zal worden verspreid. Dat zal eind 
augustus gebeuren, wanneer iedereen terug is 
van vakantie. De uiterlijke inleverdatum is 11 
september. Dan hebben wij nog een paar weken 
de tijd om alle gegevens te verwerken, de koks 
op de hoogte te stellen van hun taken en alle 
deelnemers de laatste informatie te geven. Voor 
de nieuwelingen: op het inschrijfformulier staat 
in detail uitgelegd wat de bedoeling is van 
 Lopend Eten en wat u kunt doen om eraan deel 
te nemen.
De organisatie van Lopend Eten, een hoogte-
punt in het Thesinger uitgaansleven, wenst u 
een stralende zomer, een ontspannende vakan-
tie en tot ziens aan tafel op 1 oktober aan-
staande.

Christien Huizinga, Ton Heuvelmans

Tuintips 
Juni/juli
-  Schoffel of trek het onkruid voordat het in bloei 

komt en doe dit wanneer het mooi weer is.
 Je kunt het dan laten liggen of later weg halen.
-  Bij tomatenplanten regelmatig de ‘dieven’ weg 

halen, dat zijn de scheuten die in de bladoksel 
van de plant zitten. Deze verspillen onnodig 
de energie van de plant.

-  Controleer de fruitbomen of er niet teveel 
vruchten aan komen. Dun deze dan uit zodat 
de vruchten goed tot ontwikkeling kunnen 
 komen.

-  Verwijder regelmatig de uitgebloeide bloemen 
bij onder andere de geraniums en eenjarige 
planten, zodat deze weer nieuwe bloemen 
gaan produceren.

-  Bij de rozen ook de uitgebloeide bloemen weg 
halen, terug snoeien tot op een vijfde blad. 
Onder scheuten direct verwijderen. Dat zijn 
wilde rozen en geven geen bloemen.

-  Hoge planten op tijd van een steuntje voor-
zien.

Metha Nijkamp
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KOMBInnen
Op vrijdag 20 mei was in het dorpshuis 
De Leeuw in Garmerwolde het eerste 
 KOMBInnen Café met workshop. Het café 
was sfeervol aangekleed met wilde bloe-
men in vazen met een gehaakt ‘jasje’ aan. Er 
 lagen kranten en tijdschriften op de tafels en 
materiaal om te kleuren en te haken.

Een workshop portrettekenen werd gegeven 
door Hetty Boogholt. Het kostte € 8,00 en daar 
kreeg je naast papier en tekenmateriaal ook nog 
gratis koffie of thee met appelgebak voor. Het 
papier was gratis ter beschikking gesteld door 
Flokstra. 
Ongeveer acht cursisten van verschillende leef-
tijd wachtten met spanning af wie er als model 
zou komen te zitten. Hij zat al geruime tijd incog-
nito aan de ronde tafel te praten met binnen-
komers. Hij dronk zijn koffie en at de heerlijke 
zelfgebakken appeltaart. Ellen, Willemkje, 
 Cynthia en Betsy waren druk in de weer de boel 
te regelen. De kinderen waren al lekker stil aan 
het kleuren toen Hetty de workshop startte met 
informatie over de basis van het tekenen van 
een portret. 
Tot onze verrassing was de heer Pelleboer ons 
model. Onder zachte dwang van Hetty bleef hij 
rustig zitten, hoewel dat af en toe wel enige 
moeite kostte. Hij genoot van de gezelligheid en 
maakte met iedereen van jong tot oud een praat-
je. De stier van Potter (schilderij aan de wand) 

kon hem niet lang bekoren, hij keek liever naar 
de dames die hem bestudeerden en portretteer-
den. Tweeënhalf uur is kort voor zo’n workshop 
en toch was iedereen tevreden over de resul-
taten en vorderingen. 
De heer Pelleboer bekeek met groot genoegen 
de portretten van zijn eigen hoofd met woeste 
haardos, gaf vervolgens een scherp en eerlijk 
oordeel en vond de tekening van Ellen het vrien-
delijkst en het prettigst om naar te kijken.  
Grappig genoeg leek hij in dat portret op  

Jan Wolkers… Tja, ook zo’n woeste haar dos. 
Een aantal deelnemers zou graag een vervolg 
op de workshop zien. Voor vragen of wensen 
kan hierover contact worden opgenomen met 
Hetty, tel. 050 314 8419.
Alles bij elkaar is het KOMBInnen Café een heel 
leuk concept. Dit komt, denk ik, door de verschil-
lende leeftijden, de gezellige cafésfeer en de 
levendige interactie met elkaar.

Joke de Jong

De heer Pelleboer stond model voor erg mooie portrettekeningen (foto Joke de Jong)

Ruime interesse voor het boerenbedrijf (foto Irma van den Bergh)

Loern bie de boern
‘Loern bie de boern’ is een initiatief van Boer 
op Noord, LTO Noord en Univé en is een 
mooie manier om te zien en te laten zien wat 
er allemaal gebeurt op en rond de boerderij. 
Men kon op 21 mei 2016 op bezoek bij een 
zorgboerderij, een boerderij met schapen, 
een kippenboer en boerderijen met koeien; 
dus van alles wat. Het was een fietstocht 
van ongeveer 33 km, maar met de auto er 
bij langs was ook mogelijk. Bedrijven uit 
Ten Boer, Bedum, St. Annen, Noordwolde en 
Garmerwolde deden er aan mee.

Daarom ben ik even gezellig aan tafel gescho-
ven bij de familie Van den Bergh in Garmer-
wolde. Een melkveebedrijf met 105 melkkoeien 
en jongvee. De familie heeft als hobby’s onder 
andere schapen houden (er lopen een aantal 
schapen met lammetjes) en weidevogelbeheer. 
Duurzaamheid staat ook hoog in het vaandel: de 
vele zonnepanelen geven voldoende stroom 
voor het hele jaar.

Als gastbedrijf werd de familie druk bezocht. Er 
was veel te beleven, er werden rondleidingen 
gegeven, de kinderen mochten kalfjes voeren, 

er was een leestafel met veel informatie, er 
 waren kleur- en bouwplaten en een zoekpuzzel. 
De kinderen kregen allemaal een mooie sleutel-
hanger. Ariën Baken van natuurverenging  
‘Ons Belang’ was aanwezig om iets te vertellen 
over weidevogels en natuur en heeft laten zien 
wat er in de slootkant en in de sloot zoal leeft. 
Tussendoor kon je nog lekkere stukjes kaas en 
yoghurtdrank proeven van de melkfabriek. De 
poffertjes, pannenkoeken of een lekkere kop 
soep vonden de bezoekers heerlijk voordat ze 
weer op de fiets of met de auto verder gingen 
naar het volgende bedrijf. Univé stelde koffie, 
thee,  appels en peren ter beschikking voor alle 
bezoekers.

De familie Van den Bergh heeft deze dag als erg 
leuk ervaren. Vragen als ‘Waarom gaat het kalf 
vrijwel direct bij de koe weg?’ kwamen op deze 
dag tijdens de rondleidingen aan de orde. Na de 
uitleg kreeg men begrip en duidelijkheid over 
hoe het er in de praktijk aan toe gaat. En dat was 
niet altijd hetzelfde als wat men dacht! En dat 
een koe ook ‘zwangerschapsverlof’ heeft? 
‘Nooit geweten’ was een veel gehoorde reactie.
Kortom, het reilen en zeilen op een boerderij, en 
dan dus niet alleen het melken van de koeien, 
was mooi om te bekijken en werd op deze dag 
een stuk duidelijker voor jong en oud!

Karla Postma
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Molenweg 10
Marjolein Pierie is sinds december vorig jaar de 
gelukkige bewoonster van een huis op een plek 
waarvan zij zegt: ‘Ik denk niet dat ik het beter 
kan krijgen. Prachtig uitzicht tussen de huizen 
aan de overkant door, de molen in zicht en een 
leuke straat met aardige mensen in een mooi 
dorp. Het huis zag er keurig uit en eigenlijk 
hoefde ik er niet veel aan te doen. Maar ja, je wilt 
er wel je eigen sfeer aan geven. Ik ben drie 
maanden druk geweest met verven in wit en 
lichtgrijs. Mijn mooie roze bank komt nu volledig 
tot zijn recht. Mijn vader heeft de keuken afge-
werkt met extra planken en daardoor is alles 
heel functioneel. Het huis heeft maar één na-
deel. Het is eigenlijk een maatje te groot voor 
mij. Ik heb boven vier slaapkamers en dus een 
zee van ruimte.’ Marjolein is geboren en geto-
gen in Ten Boer. Haar vader is Bart Pierie. Hij 
voetbalde jarenlang bij vv GEO. Haar moeder 
Carla is helaas overleden toen Marjolein 16 
was. Met haar moeder kwam zij wel in Thesinge 
omdat Carla bevriend was met Ria van der 
Toorn die destijds café Molenzicht beheerde. 
Marjolein heeft in de stad gewoond maar voelde 

Nieuwe bewoners Thesinge
De Dijk 2
In het huis ‘van Piet Huisman’, De Dijk 2 in 
Thesinge, wonen sinds kort de dertigers 
Yvonne Broekhuizen en Arjan Leusink. Ze 
 komen oorspronkelijk uit Elburg, waar ze el-
kaar ook leerden kennen, en woonden al tien 
jaar samen in de stad Groningen. Ze hadden 
een huis in de Oosterpoort en wilden wel eens 
wat meer ruimte in en rondom hun  woning. 
Dat vonden ze in Thesinge en ze zijn er erg 
gelukkig mee, evenals hun kater Dirk die het 
echte buitenleven aan het ontdekken is.

Verbouwen
Yvonne vertelt dat ze ook zin hadden om een 
huis te verbouwen en naar hun eigen wens in te 
delen. ‘We fietsten af en toe rond de stad en ver-
zeilden zo een keer in Thesinge. We vonden het 
mooi, groen en vol vriendelijke (waaronder rela-
tief veel jongere) mensen. Toen we op het inter-
net zagen dat er enkele woningen in  Thesinge te 
koop stonden, gingen we ze allemaal bekijken.’ 

Uiteindelijk kozen ze voor dit huis aan De Dijk 
omdat het de meeste mogelijkheden bood. Om 
het buitenleven te benadrukken willen ze kippen 
gaan houden; een moestuin is er al, met aard-
appels en tuinbonen. Binnen zijn ze van plan het 
woongedeelte naar achteren te brengen, lekker 
met openslaande deuren op de tuin.

Vintage
Een andere behoefte aan meer ruimte veroor-
zaakte hun beider hobby: vintage spulletjes (uit 
de vijftiger en zestiger jaren) verzamelen, waar-
voor ze rommelmarkten en het internet afstrui-
nen. Ze verkopen ook wel, maar toch stapelen 
de spullen zich telkens weer op. Arjan is vooral 
gek van oude radio’s en platenspelers die dan 
ook her en der staan opgesteld. Ze denken er 
zelfs over om een webwinkeltje vanuit hun 
 nieuwe onderkomen te gaan runnen. Ook 
 hebben ze nog een oude Volkswagenbus (voor 
de kenners: een T2) die ze gebruiken als cam-
per voor kleinere tochtjes. Ze reizen graag, met 

name richting Noordoost-Europa, waar ze per 
trein rondtrekken en zich verlustigen aan onder 
andere Jugendstilarchitectuur (en Arjan aan de 
imposante bouwwerken uit de Sovjettijd). Ze 
waren vorig jaar onder andere in de Baltische 
staten en in Wit-Rusland.

Wonen en werk
Voor zowel Yvonne als Arjan geldt dat hun be-
roep nog aardig van pas komt in deze nieuwe 
levensfase; Arjan werkt als begeleider in school-
tuinen, Yvonne is binnenhuisarchitecte met een 
passie voor het grotere werk: verbouwen.
Yvonne: ‘Ik doe dit werk, sinds mijn studie in 
Kampen, al veertien jaar, waarvan de laatste 
zeven jaar als zelfstandige (met een compag-
non). De start viel dus samen met de aanvang 
van de crisis, dat was even lastig maar het loopt 
nu lekker.’ Naast verbouwingen doen ze ook 
inrichtingen (waaronder ‘meubilair op maat’) 
voor particulieren, kantoren en renovaties van 
zorginstellingen.
Arjan werkt bij de gemeente Groningen, afdeling 
natuureducatie. Er zijn een aantal locaties 
( tuinen), alwaar les wordt gegeven aan basis-
schoolleerlingen uit de groepen 2 tot en met 8.
Arjan: ‘Het gaat vooral om beleving en het erva-
ren van de natuur en een beetje kennis-
overdracht.’
Yvonne en Arjan zijn een leuk enthousiast stel, 
vol plannen. Welkom in Thesinge!

Jan Ceulen

zich daar niet gelukkig. Ze houdt van een dorpse 
sfeer waar mensen elkaar kennen en waar je 
gegroet wordt op straat. Met haar ex-partner 
had ze een huis gekocht in Ten Boer en toen de 
relatie werd verbroken is het huis verkocht. 
Tijde lijk kon ze bij haar vader terecht en dat werd 
uiteindelijk vier jaar.

Werk
Marjolein werkt op het archief bij ‘De Provincie 
Fryslân’ in Leeuwarden. ‘Vier dagen per week 
rijd ik ‘s ochtends om 6.00 uur het dorp uit en 
ben ik er tegen 17.00 uur weer. Ik heb een vaste 
baan bij het detacheringsbedrijf ‘Maandag’ 
waarvoor ik al tien jaar werk. Ik heb allerlei werk-
ervaring. Ik heb mijn horecapapieren maar naar 
werken in de horeca verlang ik niet terug. De 
werktijden zijn verre van ideaal waardoor ik 
daarmee gestopt ben. Ik kon toen in een callcen-
ter aan de bak en daarna heb ik bij verschillende 
instanties verspreid over het noorden op het 
archief gewerkt. Sinds twee jaar werk ik nu in 
Leeuwarden. Ik vind dit werk heel interessant en 
ik ben heel gevarieerd bezig met ouderwetse en 
moderne archiveringstechnieken.’

Vrije tijd
Er komt binnenkort een wereldkaart aan de 
wand waarop Marjolein wil aangeven waar ze 
op de wereld al geweest is. In Europa heeft ze 
al heel veel gezien en met haar vader en broer 
is ze een paar keer naar Amerika gereisd. In 
oktober gaat ze met een vriendin naar Nieuw 
Zeeland. Ze gaan daar een rondreis doen met 
een camper. En in januari volgend jaar staat een 
vakantie naar Cuba op de verlanglijst. Er blijft 
nog wat tijd over om te sporten maar Marjolein 
geniet voorlopig het meest van thuis zijn met 
haar drie katten.

Truus Top 

Yvonne en Arjan (foto Joost van den Berg)

Marjolein Pierie (foto Joost van den Berg)
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Uitstapje Garmerstee

Het melken van de paarden werd geïnteresseerd gadegeslagen (foto SiebKlaas Iwema)

Op donderdag 16 juni gingen we vanuit de 
Garmerstee voor de eerste keer met elkaar 
op stap. We vertrokken om even over twee 
met vier auto’s vanaf de Agrishop en kwa-
men tegen half drie bij de paardenmelkerij 
De Lage Wierde in Wirdum aan. Hier wer-
den we enthousiast verwelkomd door Cor 
de Winter, de eigenaar van het bedrijf, en 
een stagiaire. De stoelen en tafels stonden 
al klaar; de koffie moest nog worden gezet. 
We namen alvast plaats en genoten van het 
zonnetje. En nadat iedereen van koffie en 
thee plus koek was voorzien, begon Cor te 
vertellen. 

Het ontstaan
Een familielid kampte met open eczeem; ze had 
al van alles geprobeerd, maar niets hielp. Toen las 
ze iets over paardenmelk. Na veel moeite lukte 
het Cor om een kuur voor haar te bemachtigen. 
De eerste maand werd de uitslag nog  erger, maar 
na drie maanden trad er duidelijk verbetering op. 
Omdat de melk moeilijk te verkrijgen was, besloot 
hij - na enig veldonderzoek - zelf een paard te 
gaan melken. Hij bleek er zelf ook baat bij te 
 hebben; na het drinken van de paardenmelk ver-
dwenen zijn maagzweer klachten.
Paardenmelk bevat vrijwel geen vet en is zoetig 
van smaak. Het is een natuurproduct. Baat het 
niet, schaadt het niet. Veel mensen vinden er 
baat bij, maar niet iedereen: ieder mens rea-
geert anders. Je moet het minimaal drie maan-
den volhouden, het lichaam moet er eerst aan 
wennen. 

De praktijk
Op naar de paarden! Zwaluwen vliegen af en 
aan; dankzij de vele nesten in de schuur is er 
geen vlieg te bekennen. 
Een koe heeft vier spenen en vier melkstralen. 
Een paard heeft twee spenen, maar wel vier 
melkstralen (twee stralen per speen). De draag-
tijd van een paard is elf maanden. Een merrie 
laat alleen melk los als ze een veulen heeft. 
Overdag staan de veulens apart, ’s nachts bij de 
moeder in de wei. De merrie wordt twee keer per 

dag gemolken en geeft zo’n twee tot tweeën-
halve liter melk per keer, de rest is voor het veu-
len. Een paard is heel gevoelig: ben je gestrest, 
boos, geïrriteerd… geeft ze geen melk. Zijn er 
vreemden bij? Geen melk.
De melk werd eerst verstuurd als ingevroren 
melk, maar dan moest zij wel uiterlijk de vol-
gende dag worden bezorgd! Nu wordt alle vocht 
eruit gehaald in een speciale vriesdroog-
machine. Het diepgevroren melkpoeder is twee 
jaar houdbaar en kan gemakkelijk over de hele 
wereld worden verzonden. Sinds kort is het ook 
verkrijgbaar in capsules.
Paardenmelk is geen wondermiddel waarmee 
ongeneeslijke ziekten worden genezen. De 
melk heeft een gunstige invloed op de gezond-
heid en kan de strijd tegen diverse aandoenin-
gen ondersteunen en voorkomt bijvoorbeeld 
misselijkheid bij chemokuren, maar dan moet je 
er wel vóór de kuur mee beginnen.

Paardenmelker Cor
Wat een spreker is die man! We hebben ons 
geen minuut verveeld. Zo zie je maar weer: je 
hoeft niet ver te reizen om een leuke en informa-
tieve middag te hebben.

Hillie RamakerTepper

Wistudat…
•  de paardenmelkproducten uit Wirdum ook te 

koop zijn bij de Agrishop?
•  daar het boek over de woeste schilderijen 

van Wokkel uit Garmerwolde ook te vinden 
is?

•  op 20 juni het boek ‘Kerk interieurs in Neder-
land’ is uitge komen?

•  hierin foto’s van en informatie over het 
interieur van de PKN kerk in Thesinge staan?
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Uitstapje Noaberstee: het Veenkoloniaal Museum in Veendam
Woensdag 15 juni werd om kwart voor twee ver-
trokken vanaf dorpshuis Trefpunt in Thesinge. 
Er gingen dertien personen mee. In drie auto’s 
werd koers gezet naar Veendam. Onderweg 
hebben we een dikke bui gehad, de ruiten-
wissers konden er niet tegen werken. 
Toen we in Veendam aankwamen was het ge-
lukkig weer droog. In het cultureel centrum Van 
Berensteyn werd eerst koffie of thee gedronken 
met een lekkere plak cake erbij. Daarna gingen 
we het museum in. Het museum is gevestigd in 
de vroegere Rijks HBS De Winkler Prins. Veel 
beroemde Groningers bezochten deze school, 
waaronder Renate Groenewold. 
Vroeger was hier veel scheepvaart in de 
 kanalen. Vooral turf uit het veengebied werd er 
vervoerd. Omstreeks 1860 kwam meer dan 60% 
van de hele Nederlandse scheepvaart uit de 
veenkoloniën. Ook de scheepsbouw speelde 
een grote rol in die tijd. In 1842 opende W.A. 
Scholten zijn eerste zetmeelfabriek. Anthony 
Winkler Prins was de grondlegger van de zee-
vaartschool en de Winkler Prins encyclopedie. 
Gelukkig hadden we de hele middag de tijd en 
dat was maar goed ook, want er was zoveel te 
zien. In één woord geweldig. Tegen vijven ver-

trokken we naar Midwolda, waar in Gasterij 
Smits van een heerlijk diner werd genoten. Moe 
en voldaan gingen we terug naar Thesinge en 
was er aan een gezellige, leerzame middag een 
eind gekomen. 
In juli en augustus gaan we nog een middagje 
uit met elkaar. In juli gaan we bootje varen op het 
Zuidlaardermeer en eten in het attractiepark 

Een gezellige dag in het Veenkoloniaal Museum (foto Janna Hofstede)

Sprookjeshof en in augustus gaan we naar het 
openluchtmuseum in Warffum en eten in Noord-
polderzijl. Wanneer is nog niet bekend, maar we 
hebben nog twee gezellige middagen tegoed en 
dat is fijn. En Janna Hofstede zorgt ervoor dat 
alles goed geregeld wordt en dat is een hele 
geruststelling.

Roelie Dijkema

Op de foto zie je de geheimzinnige schil-
der Johannis (Jan) van Aken in de kerk van 
 Garmerwolde. Is hij de neef van de beroemde 
schilder Jeroen Bosch? Die zich weliswaar 
Bosch noemde omdat hij daar geboren was, 
maar wiens familienaam Van Aken was? En 
welke rol speelt deze Jan van Aken in het 
theaterevenement Brood en Spelen? 

Middeleeuwse markt en theater
Het zelfportret van Johannis met zijn hand-
tekening is te vinden in een gewelf van de kerk, 
bij de schildering van het sterfbed van Maria. De 
geleerden zijn het niet helemaal eens over de 
vraag of dit dezelfde Jan van Aken is die ook in 
de kerk van Sellingen en in het Drentse Sleen 
zijn handtekening heeft achtergelaten. Wat 
 zeker is: Jan van Aken speelt een grote rol in 
‘Brood en Spelen’, het theaterevenement dat in 
september te beleven is in Garmerwolde. 
 Wester Theater en Feestweekcommissie Garmer-
wolde werken samen in dit project. Sinds de af-
trap in april zijn op allerlei fronten verschillende 
groepen in het dorp al enthousiast bezig met de 
voorbereidingen. 
Brood en Spelen kun je letterlijk opvatten. Het 
evenement begint namelijk met een middel-

Het geheim van Jan van Aken

eeuwse markt waarop van alles te beleven is én 
waar volop eten - ook warme maaltijden - en 
drinken te koop is. Vanaf de markt word je op 
speelse wijze meegenomen de kerk in voor een 
voorstelling vol toneel en muziek, van pop tot 
Gregoriaans, en vol verrassende effecten. 
Brood en Spelen speelt zich af in en rond de 

kerk van Garmerwolde, op zaterdag 17 septem-
ber om 18.00 uur en zondag 18 september om 
15.00 uur. Entree: € 5,00, kinderen tot 12 jaar € 
2,50. Reserveren is aanbevolen, want het aantal 
zitplaatsen in de kerk is beperkt! Reserveren bij 
voorkeur via www.wester-theater.nl/reserveren 
of 050 541 4777.

Johannis (foto Anne Benneker)
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Garmerwolde
Foto rechtsboven v.l.n.r.: Fayrene Smit (Parcival), Ilse Grasdijk (Willem 
Lodewijk), Maike Verhagen (Wessel Gansfort) Anouk Hindriks (Wessel 
Gansfort), Eline Steenstra (Zernike), Famke Henkes (Parcival), Luuc 
Braspenning (Werkman Stadslyceum) (foto Andries Hof)

Thesinge
Foto linksonder v.l.n.r.: Svenne Crum (Wessel Gansfort), Emiel Ridder 
(Werkman Dalton), Arjen Plijter (Groene School), Anouk van Dijken 
(Werkman Dalton), Sophie Zelders (Parcival) en Sanja van Galen 
(Willem Lodewijk). (foto Joost van den Berg)
Foto rechtsonder: naast de kinderen van CBS De Til gaan ook deze 
jongens uit Thesinge de basisschool verlaten. V.l.n.r.: Daniël Oudman 
(Gomarus), Boas Tjeerdsma (Parcival), Steven ten Cate (Werkman) en 
Diederik van der Borg (Gomarus). (foto Simone Bouwstra)

De redactie wenst iedereen veel (leer)plezier op de nieuwe school!

Schoolverlaters

Een week lang stond in Thesinge een zwarte 
herenfiets geparkeerd met een kartonnen recla-
mebord erop: ‘Fietstocht Thesinge. Vrijdag 17 
juni. Opgave vanaf 18.00 uur café Molenzicht’. 
Het bericht over de jaarlijkse Dorpsbelangen-
activiteit werd ijverig gedeeld via thesinge.com 
en facebook. Ook dat heeft vast meegeholpen 
om de Thesingers op de fiets te krijgen. Of was 
het ‘t mooie weer? Maar liefst 37 fietsers ver-
schenen er aan de start, met een opvallend 
grote deelname door de jeugd.
De organisatoren, Dora Westra en Jakob van 
der Woude, hebben het stokje met succes over-
genomen van het ijzersterke duo Roelie en 
Roelf, die er na 34 jaar mee zijn gestopt. Roelie 
kreeg na afloop het eerste vaantje mee naar 

Thesinger fietstocht verjongt

De nieuwe organisatoren Jakob van der Woude 
en Dora Westra (foto Joost van den Berg)

huis van de ‘Roelie en Roelf editie’, met een 
dankwoord door Dorpsbelangen-voorzitter Alex 
Mollema. 
Nieuw element waren de quizvragen in de route-
beschrijving. Die zorgden bij de deelnemers 
voor verwarring en hilariteit. Verder was het als 
vanouds een prachtige tocht van zo’n 30 kilo-
meter. Hoe kan het dat je zo dichtbij huis altijd 
weer onbekende mooie plekjes tegenkomt? De 
tussenstop was in Loppersum (óók mooi), waar 
de beheerder van het dorpshuis ons op het 
 terras voorzag van verfrissingen. 
Met dank aan Dora en Jakob: volgend jaar weer!

Elisabeth Tolenaar

10e Run van Thesinge
Op 24 september 2016 klinkt het startsein voor 
de 10e editie van de Thesinger Dorpsrun. In 
2007 opgezet door de fanatieke Thesinger 
 lopers Stoffer Havinga en Menco van der Berg 
met de afstanden 4 km, 4 mijl en 11 km, en met 
153 deelnemers is de Run inmiddels met 60 
trouwe medewerkers en 25 sponsoren uitge-
groeid tot een jaarlijks terugkerend evenement 

met een zorgvuldig uitgezet parcours, zorg voor 
lopers en gezelligheid voor deelnemers en 
 publiek. Na jarenlange sponsoring door Univé is 
de loop dit jaar gegarandeerd door onze nieuwe 
hoofdsponsor Reinder van der Veen Magazijn-
stellingen B.V. Om dit lustrum te vieren worden 
alle oud-deelnemers uitgenodigd zich gratis in te 
schrijven tot 1 september (met een maximum 
van 400 deelnemers). Na-inschrijving kan tot 20 
september tegen het gewone tarief (€ 5,00 p.p.). 

Om 16.00 uur starten alle afstanden: 4 km,  
4 mijl, 10 km en de halve marathon. Ook dit jaar 
kan er in groepsverband een estafette worden 
gelopen (4x4 km). Om 14.30 uur kunnen kinde-
ren tot 13 jaar deelnemen aan de KidsRun (600 
en 1200 m). De Stichting Thesinger Run heeft er 
weer zin in; schoenen aan en rennen maar! Zie 
voor meer informatie: www.thesingerun.nl.

Karline Malfiet
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Agenda

Foto van de maand

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge

Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge

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

Zondag 3 juli
gezamenlijke dienst 
10.00 uur in Stedum
mw. Werkman uit Groningen
Zondag 10 juli
gezamenlijke dienst 
11.00 uur in Thesinge
ds. Langenburg uit Middelstum
Zondag 17 juli
gezamenlijke dienst 
09.30 uur in Ten Post 
ds. van Nijen uit Deventer

Zondag 24 juli
gezamenlijke dienst 
11.00 uur in Kloosterkerk Ten Boer 
ds. mw. Rooseboom uit Drachten
Zondag 31 juli 
gezamenlijke dienst 
9.30 uur in Stedum
ds. V.d. Mark uit Wolvega

Zondag 3 juli
9.30 uur br. L. Hilbers
14.30 uur ds. G. Huisman
Zondag 10 juli
9.30 uur ds. Steensma
14.30 uur ds. R. den Hertog

Zondag 17 juli
9.30 uur br. L. Hilbers
17.00 uur ds. A.C. v.d. Wekken
Zondag 24 juli
9.30 uur leesdienst
17.00 uur ds. D.J.T. Hoogeboom

De gezellige kinderdisco op 3 juni in Thesinge. Met dank 
aan: dj Paul Witkamp, dansmeiden Willeke Ridder & 
Chelsea Casier, discoteam Rudy Noordenbos, Bert 
Mollema, Miranda Winkels en Jolanda BolHuisman 
(foto Joost van den Berg)

Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt: Vanwege de 
vakantiestop zijn er tot 7 septem-
ber géén inloopochtenden van 
Noaberstee.
Elke zaterdag
-  Thesinge; 15.00 - 22.00 uur: 

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

Molenzicht open.
Vrijdag 1 juli
Garmerwolde, De Leeuw; 14.00 - 
16.30 uur: Laatste KOMBInnen-
middag voor de zomerstop. We 
gaan na de vakantie verder op 
vrijdag 2 september, ook weer van 
14.00 - 16.30 uur.
Vrijdag 8 juli
Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 
Ophalen oud papier.
Maandag 11 juli
Ten Boer, Buurhoes; 20.00 uur: 
Seniorenconcert Volharding.

Zaterdag 16 juli
Thesinge; vanaf 09.00 uur: 
Ophalen oud papier.
Woensdag 27 juli
Garmerwolde; 19.00 uur: Jeu de 
boules. Iedereen is welkom.

‘De Soos’
De klaverjasavond in juni heeft de 
volgende uitslag opgeleverd:
Tom Winter 5233
Geert Pops 5209
Wilma Tammeling 5194
Jannes Ramaker 5054

In de maanden juli en augustus 
wordt er niet gekaart. De volgende 
keer is op dinsdag 13 september, 
aanvang 20.00 uur, in dorpshuis 
De Leeuw te Garmerwolde.

Stoomfluitje
Aangeboden
Voor een mooi gemaaid gazon 
met eigen maaier, of een ander 
werkje: PieterBoes3@gmail.com, 
06 10 569 246.

De officiële opening van het invalidentoilet in dorpshuis De Leeuw 
(Andries Hof)

Gezocht
Wie heeft mijn drietand (nog van mijn 
vader) geleend? 
R. Dijk, Kapelstraat 16, 050 302 1370.


