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De familie Huisman bijeen bij dorpshuis Trefpunt (foto Joost van den Berg)
Op zaterdag 28 mei was er in Thesinge in
dorpshuis Trefpunt een reünie van de familie
Huisman. Er waren 65 familieleden bij elkaar
gekomen om te genieten van elkaar en van
oude foto’s en verhalen. De organisatoren
hadden een speurtocht uitgezet door het
dorp en geregeld dat de molen en de smede
rij voor deze gelegenheid geopend werden.
Het begin
Alle aanwezige familieleden Huisman zijn nazaten
van Luitje Huisman en Anje Swierenga. Luitje is
bij de wat oudere Thesingers nog wel bekend.
Hij is een timmerbedrijf begonnen op De Dijk 12.
Aan de Molenweg (nu nummer 30) bouwde hij
een nieuw huis en woonde daar korte tijd. De
ouders van Luitje namen het huis aan De Dijk 12
toen over om daar te rentenieren, na hun werk
zame leven op de toenmalige Hondegatster
molen. Deze molen stond langs het Maar,
halverwege het Boer Goensepad.
Toen dit pand te klein werd is er een huis met
een flinke schuur aan de Molenweg nr. C168A
gebouwd. Dit is nu nummer 15.
Luitje en Anje Swierenga hebben acht kinderen
gekregen. De jongste van dit achttal is Kor. Met
hem en zijn dochter heb ik een afspraak gemaakt
voor een interview. Hij is evenals zijn broers

 ieter, Bart, Dienco, Jan Hendrik, Harry en zus
P
sen Dina en Jantje vertrokken uit Thesinge. En
drie uit het gezin zijn geëmigreerd naar Grand
Rapids in Amerika: Bart, Dienco en Dina. Kor
woont met zijn vrouw Cieka in Ten Boer. Zij
hebben drie kinderen; de jongste woont nu weer
in Thesinge. Dat is Jolanda Bol-Huisman die
met haar man Martijn en hun twee zoontjes in
Moeshorn woont.
Club van 222!
De stamboom van de familie Huisman gaat
terug tot 1620. Kor Huisman heeft tijdens ons
gesprek in de tuin bij zijn dochter Jolanda een
stapeltje papierwerk op tafel liggen. Als er nog
wat extra informatie nodig is belt hij even met
zijn broer Jan Hendrik.
Kor: ‘De stamboom begint in 1620 met Oomke
Luitjens in Engelbert. De eerste Huisman die
genoemd wordt stamt uit 1744. Dit is Gerrit
Oomkes Huisman van Noorddijk. De eerste die
in Thesinge komt te wonen is mijn opa, Pieter
Huisman met oma Dina. Opa Pieter was mole
naar op de Hondegatstermolen. Het aantal
nakomelingen van mijn ouders Luitje en Anje
staat op dit moment op 222! Ik houd alle wijzigin
gen zo goed mogelijk bij, maar soms komt de

berichtgeving pas later. Ik kan er dus wel iets
naast zitten met de telling.
Kor is zelf opgegroeid in het dorp aan de Molen
weg 15. Voor hem voelt Thesinge nog altijd heel
eigen. Hij woont met veel plezier in Ten Boer,
maar vindt het geweldig dat zijn jongste spruit
weer in Thesinge is beland. Nu fietst hij regel
matig even naar zijn geboortedorp. Vooral ook
om te genieten van zijn twee kleinzonen. Aan
zijn jeugd en schooltijd heeft hij mooie herinne
ringen. Hij zat in de klas met onder andere
Willem Oomkes en Johannes van Zwol. Kor: ’Op
de reünie van CBS De Til in het jaar 2000 waren
de in Nederland wonende broers en zus aan
wezig. De drie die in Amerika wonen waren niet
van de partij. Zij hebben wel heel erg genoten
van alle foto’s en verhalen van deze geweldige
dag. Middels de huidige communicatiemiddelen
blijven zij ook op de hoogte van het wel en wee
in ons dorp. Ze lezen de G&T digitaal en houden
de website van Thesinge echt in de gaten.
Onlangs vertelden ze dat ze genoten hebben
van de filmbeelden die met behulp van een
drone van Thesinge zijn gemaakt (zie www.
thesinge.com - red.). Wij zijn al zeven keer op en
neer naar Amerika gereisd en er komen ook
geregeld familieleden naar Nederland.’
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Molenweg C168A
Het timmerbedrijf van vader Luitje werd over
genomen door zijn zoon Jan Hendrik. In 1978 is
Jan Hendrik gestopt als timmerman en bode
geworden bij de gemeente Ten Boer. Andries
van der Meulen heeft het huis gekocht. Tijdens
de verbouwing vond Andries een plankje waarin
‘Bart Huisman 12-10-1949’ was gekerfd. Dit
plankje is meegenomen naar Amerika. Met dit
‘relikwie’ uit zijn jeugd was deze broer heel ver
guld. Bart Huisman is vorig jaar helaas over
leden. Kor heeft zelf zijn werk gevonden bij ver
schillende groothandels in de stad Groningen.
En tegenwoordig geniet hij van zijn pensioen en
komt tijd te kort. Zijn dochter Jolanda heeft een
knusse kapsalon aan huis en haar man Martijn
werkt bij Landbouwmechanisatiebedrijf Oudman.
Jolanda is met hun keuze om in Thesinge te
gaan wonen zeer gelukkig. Na tien jaar klussen
is het huis aan Moeshorn helemaal opgeknapt.
Zij voelt zich dankzij haar familiegeschiedenis
een echte Thesinger.
Truus Top

Jolanda Bol-Huisman en haar vader Kor (foto Joost van den Berg)

Die dekselse deksels
Het heeft even geduurd, maar dan heb je
ook wat! Begin 2012 vatte de Historische
Commissie, ondersteund door de Plaat

selijke Commissie van de Stichting Oude
Groninger Kerken, beide van Thesinge, het
plan op om eens te informeren naar de ooit
in de jaren zestig in het Klunder opgegraven
sarcofaagdeksels. Was er een mogelijk
heid om die weer naar Thesinge te halen?
Wat volgde was een lang proces van vooral
lange adem en heel, heel veel geduld.

Ja!
Uiteindelijk kregen we vorig jaar het ‘jawoord’.
Twee van de in het Klunder gevonden deksels
mochten terug naar Thesinge, het derde exem
plaar, nog helemaal gaaf, blijft rustig liggen in de
stellingen van het depot van het Groninger
Museum.
Het plan was de stenen te laten zien in het baar
huisje. In overleg met de Stichting Oude
Groninger Kerken werd besloten er een groter
project van te maken en zo ontstond ‘Het ver
haal van het klooster van Thesinge’. Het project
plan schrijft over de gevonden sarcofaag
deksels, maar ook over het klooster en met
name over het schrijfatelier dat in het klooster te
vinden was. Die informatie wilden we samen
met de stenen in Thesinge laten zien, en dat

De stenen komen aan. Op de achtergrond het
nieuwe schuurtje. (foto Pluc Plaatsman)

De sarcofaagdeksels in het baarhuisje
(foto Joost van den Berg)
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moest gebeuren in het baarhuisje. Maar dat
huisje stond vol met het tuingereedschap en de
maaier voor het kerkhof. Vandaar dat er in het
plan ook een nieuw schuurtje stond getekend,
ontworpen door Christiaan Velvis van de Stich
ting Oude Groninger Kerken. Subsidies werden
aangevraagd en gekregen.
De aankomst
De volgende stap was het nieuwe schuurtje.
Alfred Ottens kreeg de opdracht het te maken
en inmiddels staat er een prachtig huisje van
larikshout op het kerkhof (met ‘onzichtbare’
raampjes). Ook is het baarhuisje leeggehaald,
schoongemaakt en heeft het nieuwe schuurtje
de functie gekregen waar het voor bedoeld is.
Op 4 juli jl. zijn de twee sarcofaagdeksels in
Thesinge aangekomen. We zijn nu nog druk
bezig er een mooi geheel van te maken. In het
baarhuisje komt informatie over de stenen en
over het schrijven in kloosters. Ook willen we
twee wandelingen beschrijven. De eerste over
het Klunder die langs de vindplaats van de
deksels voert en een tweede door het dorp,
gericht op de geschiedenis van het klooster.
U ziet, we zijn druk bezig en hopen zo snel
mogelijk de officiële opening aan u door te
kunnen geven. Maar dat u straks die ‘dekselse
deksels’ zelf kunt bekijken, ja, dat is nu echt
bijna zover.
En de ‘Thesinger Sarcofaagjes’, u weet wel, die
heerlijke roomboterkoekjes die u kunt kopen om
ons project te ondersteunen… die zijn nog
steeds te koop en liggen in de kerk. Als u € 3,95
in de melkbus doet, mag u een zakje mee
nemen.
Namens de Historische en de Plaatselijke Com
missie van Thesinge,
Pluc Plaatsman

Werkzaamheden Rijksweg
De N360 die deelt ons dorp in twee…
Dat was de eerste zin van Het Oversteek
lied dat in 1996 door kinderen van de OBS
Garmerwolde werd gezongen bij de feeste
lijke opening van de vluchtheuvel op de
Rijksweg (voor het gehele lied, zie de G&T
van juli 1996*). Oversteken van de ene kant
van het dorp naar de andere kant werd daar
mee een stuk veiliger. Nu, 20 jaar later, is het
tijd voor een upgrade.
De Rijksweg N360 wordt op verschillende plaat
sen aangepakt. Voor Garmerwolde en Thesinge
zal daarbij de meeste overlast ontstaan bij de
entree van Garmerwolde richting Dorpsweg en
Oude Rijksweg, en bij de kruising van de Boven
rijgerweg met de Rijksweg. De provincie heeft er
daarbij expliciet rekening mee gehouden dat de
werkzaamheden niet op het zelfde moment bij
beide kruisingen worden uitgevoerd, zodat
telkens ten minste één van de kruisingen toe
gang biedt naar de N360. De afslag op de N360
richting de rioolwaterzuiveringsinstallatie zal op
termijn ook worden aangepakt, er komt dan een
rotonde. Dit valt echter buiten de huidige
plannen.

Werkzaamheden
Bij het verschijnen van deze krant zijn de werk
zaamheden bij Garmerwolde inmiddels in volle
gang. De entree bij de Dorpsweg wordt verbreed
ten koste van een stukje berm.
Midden op de Dorpsweg komt een vluchtheuvel
die het verkeer dat Garmerwolde inrijdt en het
verkeer dat Garmerwolde uitrijdt van elkaar
scheidt.
Aan de kant van de Agrishop wordt met rode verf
een fietsstrook gecreëerd, zodat fietsers veilig
rechtsaf kunnen slaan richting G
 roningen. Op
het fietspad zelf komen zogeheten kamelen
ruggen te liggen aan beide kanten van de
kruising. Deze hobbels zijn bijvoorbeeld ook te
vinden bij de Albert Heijn aan de Rijksweg in
Groningen. Ze remmen eventueel snelverkeer
op het fietspad af en het verkeer op het fietspad
nabij de kruising valt meer op.
Aan de kant van de Oude Rijksweg worden de
voetpaden en de bushalte opnieuw bestraat.
Bij de Bovenrijgerweg beperken de werkzaam
heden zich tot het plaatsen van kamelenruggen
aan beide zijden van de kruising.

Verkeershinder
Al deze werkzaamheden zorgen uiteraard voor
enige verkeershinder. De Rijksweg zelf blijft
begaanbaar, maar Garmerwolde in- en uitrijden
wordt (is) voor zowel fietsverkeer als voor auto’s
tussen 25 juli en 1 augustus onmogelijk. Met
betrekking tot de Bovenrijgerweg werd bij de
inloopavond op 14 juli over de werkzaamheden
geen ‘stremmingskaartje’ verstrekt, zodat dat
deze verslaggever onbekend is.
Inloopavond
Overigens waren zowel de provincie als het
bedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren bij
de inloopbijeenkomst in staat om vragen ade
quaat te beantwoorden en zo nodig actie te
ondernemen. Zo werd een klacht over het
onderlopen van het voetpad tussen de Oude
Rijksweg en de Rijksweg bij veel regen direct
beantwoord met ‘dan hogen we dat toch wat op’.
Ook zorgen van een inwoner van Thesinge over
het rijden van de buurtbus werden netjes behan
deld. De buurtbus zou in principe de gewone
omleidingen kunnen volgen.
Freek Mandema
* Bekijk een krant uit het archief’ op
www.gentexpress.nl/archief. Kies jaar en
maand in onder ‘2.

Een lantaarnpaal midden op het fietspad…
komt dat wel goed? (foto Sieb-Klaas Iwema)

Het werk is begonnen…(foto Sieb-Klaas Iwema)

Bolchrysantenverkoop en rommelmarkt GEO
In de week van 12 september komen vrijwil
ligers van de voetbalvereniging GEO bij u
aan de deur voor de jaarlijkse verkoop van
bolchrysanten. De opbrengst van de verkoop
komt volledig ten goede aan de clubkas. U
mag alvast € 7,00 klaarleggen voor dit goede
doel. Tot de vorst invalt kunt u genieten van
een extra kleurtje in de tuin.
Wilt u een bepaalde kleur bestellen of meerdere
planten afnemen dan kunt u de bestelling door
geven aan Jantje Ypey (tel. 050 302 1714). Zij
brengt de bestelling dan die week aan huis.

Op vrijdag 7 oktober staat de rommelmarkt bij
GEO zoals elk jaar weer op het programma. In
de gymzaal in Garmerwolde is het dan vast weer
erg druk en kan iedereen lekker snuffelen tus
sen speelgoed, glaswerk, porselein, kleding,
antiek en curiosa. Voor een habbekrats is er
heel veel goed materiaal te vinden. Ook een
gokje is lonend want er is altijd prijs met het rad
van avontuur! Er zijn leuke bloembakjes,
gemaakt door de vrijwilligers van GEO, en
bovendien is er lekkere koffie met cake en een
gezellige zit in het clubhuis.

Hier kunt u ook nog op zoek naar mooie kinder
boeken en neuzen tussen enorm veel boeken in
allerlei soorten. De voetbalvereniging stelt het
bezoek van dorpsgenoten uit Garmerwolde,
Thesinge en omstreken zeer op prijs!
Als u spullen wilt aanleveren dan kunt u contact
opnemen met mevrouw Jantje Ypey uit Sint
Annen (tel. 050 302 1714). Zij neemt geen wit
goed, groot meubilair en tv’s in ontvangst. Maar
alle spullen (schoon en heel) zijn zeer gewenst.
Truus Top
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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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Inloopavond themagroepen
Om de bestuurstaken van Dorpsbelangen te
verlichten en de onderlinge samenwerking te
bevorderen, gaan we in Garmerwolde voort
aan werken met themagroepen. Er borrelen
al allerlei ideeën in het dorp. Om iedereen de
gelegenheid te geven mee te denken werd
op maandagavond 20 juni een inloopavond
in het dorpshuis gehouden waarop de ver
schillende werkgroepen zich aan het dorp
konden presenteren.
Festiviteiten, Sport en Cultuur
Het spits werd afgebeten door Gerrie Zeedijk;
zij is lid van de Feestweekcommissie en fun
geert als contactpersoon van de themagroep
Festiviteiten, Sport en Cultuur. Allereerst checkt
ze de mailinglijst; als er nog mensen zijn die ook
op de hoogte willen worden gehouden dan
kunnen ze zich bij haar melden. Dan volgt een
opsomming van de reeds geplande activiteiten.
Met wat hulp uit de zaal komt ze tot de volgende
lijst:
27 augustus: Pronte Pracht.
10 en 11 september: Open Monumentendag
met een Fototentoonstelling in de kerk en een
boekenmarkt rondom de kerktoren.
17 en 18 september: Westertheater.
10 oktober: Vergadering themagroep Festivi
teiten, Sport en Cultuur.
En het sinterklaasfeest; wie organiseert dat?
Dat wordt dus een agendapunt voor 10 oktober
18 december: Kerstdiner Stichting Dorpshuis.
En verder:
Dorpsborrel: elke 1e vrijdag van de maand,
vanaf 17.00 uur.
Dorpshuis Sessie: 1 keer in de zes week
En eind van het jaar een spooktocht door de
Feestweekcommissie. (De plannen zijn inmid
dels gewijzigd: in verband met het 35-jarig jubi
leum dat ze dit najaar hopen te vieren, komt de
spooktocht in 2017. Nader bericht volgt.)
Garmerstee
Als tweede volgt de Garmerstee, bij monde van
Wies van der Molen. De Garmerstee is voort
gekomen uit de Wmo-scan en de pilot ZorgSaam
Dorp. Hierbij bleek dat er weinig voor 55-plussers
is. Er zijn inmiddels drie activiteiten geweest:
noten schieten in maart, een gezellige middag met
Free Westerhoff in april en in juni een uitstapje
naar de paardenmelkerij in Wirdum. De volgende
bijeenkomst is op dinsdag 27 september.
Uit een eigen enquête is gebleken dat de men
sen 1 keer per maand vaak genoeg vinden. Er
is vooral behoefte aan computer-/tablethulp; ze
zoeken nog mensen om hen hierbij te helpen.
Er is inmiddels subsidie aangevraagd bij Loket
Leefbaarheid.

Alleenstaande ouderen kunnen ook terecht bij
de telefooncirkel van het Rode Kruis. Wies is
onlangs naar een bijeenkomst over de Zorg
coöperatie in Loppersum geweest; zij zou het
fijn vinden als zoiets ook in Garmerwolde
opgestart zou kunnen worden. Veel ideeën zijn
er al: denk aan een repaircafé, klussendienst en
telefonische hulpdienst. In Loppersum blijkt veel
vraag naar vervoer en begeleiding naar het zie
kenhuis, maar je kunt ook denken aan (samen)
een boodschap doen, oppas bij dementie,
noodhulp bij ziekte, de hond uitlaten, enz. Zorg
voor elkaar; wat kunt en wilt u doen? In Lop
persum betalen ze voor het lidmaatschap €
18,00 per persoon per jaar. Uiteraard zijn hier
wel mensen voor nodig.
KOMBInnen
Dan komt Cynthia Leurs over het KOMBInnen
Café. In eerste instantie dacht ze aan een hand
werkcafé, maar gaandeweg is dit idee uitge
groeid tot een creatieve huiskamer voor alle
Garmerwolders. Je kunt er samen handwerken,
lekker de krant lezen, een praatje maken,
puzzelen, tekenen, mandala kleuren (dat is

tegenwoordig ook in bij volwassenen), een spel
letje doen… kortom: alles wat je in een gewone
huiskamer ook doet. Een groepje van vijf vrijwil
ligers trekt de kar.
Elke 1e en 3e vrijdag van de maand is het KOM
BInnen Café van 14.00 tot 16.30 uur open; elke
derde vrijdag van de maand is er een workshop.
Er zijn al drie bijeenkomsten geweest: 20 mei
(portrettekenen), 3 juni en 17 juni (tuinmobile
maken). Op 1 juli is voorlopig de laatste; na de
zomerstop beginnen ze weer op vrijdag 2 sep
tember. Tot dusver komen er nog weinig
mannen, maar ook die zijn van harte welkom.
Ze spelen met een idee voor een soort dorps
project, een mozaïek rond het dorpshuis. Hier
voor zijn nog wel wat vrijwilligers nodig!
En er is vraag naar een workshop in het week
end; wellicht dat dat ook nog eens gebeurt. Ze
willen graag meehelpen de losse groepjes
samen te brengen en zullen de dienstenruil en
telefonische hulpdienst dan ook promoten.
En verder…
Joke de Jong geeft uitleg over de plannen voor
een hofje, een woonvorm met zelfstandige
woningen rondom een gezamenlijke binnentuin.
Zowel huur als koop. Voor het gemak Garmer
heerd genoemd. Dit is een project met een hele
lange adem. Er zijn al 22 huishoudens serieus
in geïnteresseerd. De gemeente is enthousiast,
maar heeft helaas geen bouwgrond vrij in
Garmerwolde. Wie weet een geschikte locatie?
Bel Hetty Boogholt, tel. 050 314 8419 of

stuur een mail naar garmerheerd@gmail.com.
Simone Tjakkes vertegenwoordigt de werk
groep Openbare ruimte. Ze hebben al een klus
dag georganiseerd. Ook de speeltuin, dorpstuin,
bewust stookgedrag en de actie ‘30 km Dorps
weg’ vallen hieronder. Op 1 september is er
weer een vergadering in De Leeuw; iedereen
die mee wil denken is welkom. Simon Spanninga
fungeert als centraal aanspreekpunt.
Denise Walraven is de initiatiefneemster van ‘30
km Dorpsweg’. Zij heeft al het een en ander
gedaan: stickers op de vuilcontainers, posters
voor het raam, 30 km-bordjes, een artikel in de
iGup…
Volgens een analyse van Veilig Verkeer Neder
land voldoet de inrichting van de Dorpsweg NIET.
Er is echter geen geld voor herinrichting. Daarom
kiezen ze voor gedragbeïnvloedende maatrege
len; hardrijders blijken veelal uit het dorp zelf of
de achterliggende dorpen te komen. Er komt in
september of oktober een enquête van VVN over
draagvlak voor een buurtlabel predicaat. Ook
komen er snelheidscontroles met een lasergun;
hier willen ze de school ook bij betrekken.
Gevraagd: ideeën voor ludieke acties en mee
denkers over wat er haalbaar of mogelijk is.
Tot slot geeft Hannie Havenga uitleg over het
Westertheater in september. Rederijkerskamer
Wester bestaat dit jaar 152 jaar. Het is nog maar
een kleine vereniging; ze spelen niet meer elk
jaar een voorstelling. Maar als er iets op hun pad
komt maken ze er ook meteen iets groots van,
vandaar de naam Westertheater.
Brood & Spelen is bedoeld ter promotie van de
kerk; om te laten zien dat het gebouw voor
meerdere doeleinden kan worden gebruikt. Er
doen heel veel clubs en commissies aan mee.
De Feestweekcommissie verzorgt een middel
eeuwse markt, Wester doet het binnengedeelte.
De entree bedraagt slechts € 5,00, kinderen
€ 2,50. Eten en drinken moet je kopen.
De Trekpadbloazers spelen vrolijke muziek, het
koor zingt, schoolkinderen spelen voor engelen
en ook de improvisatietoneelgroep van Richt
Bouma en Kees Zoethout werkt mee. Een ver
teller op de kansel (Johannis van Aken, een neef
van Jeroen Bosch) vertelt over de gewelf
schilderingen. Ook de grafsteen van pastor
Sebastiani (hij bracht het tot het zesde wijf!)
krijgt de nodige aandacht.
Wordt vervolgd. Op de najaarsvergadering van
Dorpsbelangen krijgen alle werkgroepen gele
genheid voor een update. Voorzitter Reinier
Buringa verzoekt de data van activiteiten door te
geven via info@dorpsbelangengarmerwolde.nl
teneinde er een centrale agenda van te maken.
Hillie Ramaker-Tepper
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Mijn hart is op twee plekken
Annemiek Havinga is deze zomer een paar
weken op vakantie bij haar ouders Stoffer
en Willie, die aan de G.N. Schutterlaan 34 in
Thesinge wonen. Ze werkt nu al weer twee
ënhalf jaar als lerares in Phnom Penh, de
hoofdstad van Cambodja.
Nederland of toch Cambodja?
Vijf jaar geleden al vertrok Annemiek, in verband
met een afstudeerproject van de Pabo in Gronin
gen, voor het eerst naar Cambodja. Ze kwam
weer terug naar Nederland om af te studeren en
werkte een jaar als lerares op een basisschool
in Ten Post. Na dat jaar ging ze met een vriendin
op reis en keerde terug naar Azië. Ze bezochten
Thailand, Maleisië, Myanmar en ook weer
Cambodja. Annemiek wilde daar weer eens

kijken. Toen haar vriendin weer naar Nederland
vertrok, bleef Annemiek in Phnom Penh, want
ze wilde nog een paar maanden alleen verder
reizen. Door een oorontsteking mocht ze niet
vliegen en daarom bleef ze langer in Phnom
Penh.
Ze werd gevraagd om daar op een Nederlandse
school Zwarte Piet te spelen. Sinterklaas en
Zwarte Piet vonden elkaar wel heel erg leuk, dus
bleef Annemiek nog wat langer in Phnom Penh.
Nadat ze ook nog alleen een paar maanden
gereisd had, stond ze voor de keuze: teruggaan naar Nederland of in Cambodja blijven.
Annemiek koos voor Cambodja. Zo moeilijk als
het is om in Nederland een baan in het basis
onderwijs te krijgen, zo gemakkelijk ging dat in
Phnom Penh. Ze solliciteerde op een aantal
vacatures en kon binnen een week kiezen uit
verschillende banen.
Werken op een internationale school
Annemiek solliciteerde op internationale scho
len. ‘Op staatsscholen mag ik niet werken. Dat
had ook niet gekund want ik ken de taal en de
cultuur niet goed genoeg.’ Ze heeft het erg naar
haar zin op de internationale school waar ze nu
werkt. Ook al is het een internationale school, de
meeste kinderen zijn Cambodjaans of half
Cambodjaans. Cambodjaanse ouders die wat
meer geld hebben, kiezen voor dit onderwijs
omdat de kwaliteit van het staatsonderwijs niet
zo goed is. Daarbij komt, volgens Annemiek, dat
Cambodjanen hun cultuur en taal niet altijd
waarderen. Dat heeft te maken met hun trauma
tische verleden met de Rode Khmer. ‘Veel jonge
Cambodjanen leren niet veel over hun cultuur
en leren zelfs niet Cambodjaans lezen of
schrijven en dat vind ik heel erg jammer.’
De schooldag van Annemiek begint al om 07.00
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Annemiek Havinga weer even in Nederland (foto Joost van den Berg)
uur in de ochtend. ‘Het verkeer is dan nog niet
zo druk zodat de ouders hun kinderen dan
gemakkelijker kunnen brengen en vroeg in de
ochtend is het ook nog niet zo warm. De leer
lingen blijven allemaal over op school. Om 14.30
uur zijn alle kinderen vrij. Annemiek is zelf elke
dag om 16.00 uur vrij.
Leven in Phnom Penh
‘Toen ik kwam had ik een tas met kleding en
verder niets. Nu heb ik hier een leven opge
bouwd.’ Annemiek woont in een rijtjeswoning
op de derde verdieping in een gewone wijk en
straat. ‘Cambodjanen zijn echt heel vriendelijk
en behulpzaam in winkels en op straat. Ze glim
lachen veel naar elkaar. Ik voel me er heel veilig
en ook welkom. De mensen zijn vrolijk en lachen
ook veel. Terwijl het leven er heus niet altijd
gemakkelijk is.’ Er is volgens Annemiek veel
corruptie en de verschillen tussen rijk en arm
worden steeds groter. Toch heeft ze wel veel
zien veranderen. Veel mensen kunnen zich nu
een brommer veroorloven, er zijn meer pin
automaten gekomen en elektriciteit en internet
worden steeds meer toegankelijk. Dat geldt
trouwens niet voor het platteland. Daar zijn de
mensen veel armer.
Net als in Nederland gaat Annemiek regelmatig
uit met vrienden. Met haar vriendje is het al een
poosje uit, maar ze hebben nog wel contact. In
haar vrije tijd sport ze veel. Ze is zelfs de Mekong

rivier overgezwommen; een jaarlijks evenement
in Phnom Penh. Een uitdaging want de rivier is
800 meter breed, niet schoon en heeft een
sterke stroming. Maar ze heeft het gehaald.
Naast haar werk op school geeft ze inmiddels
’s avonds zelf ook les op een sportschool. ‘Het
is soms wel een beetje veel.’
‘Het leven in Cambodja heeft me wel veranderd.
Op het vliegveld bijvoorbeeld, moesten we een
paar minuten langer wachten. Ik hoorde Neder
landers die daar meteen over begonnen te
klagen. Ik dacht: ‘Als dat het enige is waar je
over te klagen hebt!’ Afgelopen jaar had ik
standaard óf geen water óf geen internet óf geen
elektriciteit. Dat accepteer je gewoon. En dan
ben ik nog heel bevoorrecht vergeleken met
arme Cambodjanen.’
Nu Annemiek weer terug in Nederland is bij haar
ouders en zussen, voelt het meteen als thuis.
‘De luxe hier komt wel op me af. Ook de stilte. In
Phnom Penh leeft iedereen op straat. Alles is
stoffig, het is er druk en er zijn veel bouw
werkzaamheden. Als ik hier in bed lig, dan hoor
ik de wind en de vogels. Daar moet ik dan
gewoon aan wennen.’ Annemiek weet zeker dat
ze niet altijd in Cambodja blijft. De stap om terug
te gaan wordt wel steeds lastiger. ‘Thesinge,
Nederland, is nog steeds mijn thuis maar…
Cambodja ook.’
Irene Plaatsman

Reanimatie-estafette
Op 24 en 25 juni organiseerde Groningen
HartVeilig een reanimatie-estafette in en
vanuit dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde.
Op de vrijdagavond lag de nadruk op voorlich
ting. Hoe ga je met dingen om? Bijvoorbeeld: de
mensheid is nieuwsgierig; je gaat als hulpver
lener niet uitgebreid vertellen wat er is gebeurd.
Je kunt als burgerhulpverlener om verwerkings
hulp vragen bij GHV en er loopt een proef om
een polsband bij de patiënt achter te laten zodat
deze later eventueel contact op kan nemen.
Maar er zijn ook ethische dilemma’s: een zicht
baar gedragen hanger (op hals of broek) van
de Nederlandse Vereniging voor Euthanasie
(NVVE) geeft aan dat men niet gereanimeerd wil
worden en wordt door alle hulpverleners geac
cepteerd.
Er werden vele vragen beantwoord, bijvoor
beeld ‘vanaf welke leeftijd mag je iemand reani
meren en hoe oud moet je zijn om dat te kunnen
doen?’ Reanimatie door burgerhulpverleners
mag sinds kort al bij kinderen vanaf 1 jaar, mits
je de reanimatiecursus voor kinderen hebt
gevolgd want dat is wel een ander ritme. Vroeger
mocht je als burgerhulpverlener alleen bij vol
wassenen reanimeren. Kinderen tot 13 jaar
hebben jeugd EHBO, tot 15 jaar voortgezet
EHBO, met 16 en 17 jaar mag je reanimeren en
vanaf 18 jaar een AED gebruiken.
Ook burgerhulp via gps (in de smartphone, red.)
is mogelijk. Dit betekent dat, als je bijvoorbeeld
toevallig in Zwolle bent en er is hulp nodig om de
hoek, je daar ook een oproep krijgt.

Ademnood op het toilet
(foto Sieb-Klaas Iwema)

De burgerhulpverleners staan voor u klaar (foto Sieb-Klaas Iwema)
Een zeer interessante avond, die de volgende
morgen om negen uur werd voortgezet. Er werd
geoefend op stabiele zijligging, niet op de pop
maar bij de cursisten. En men leerde een speci
ale greep met een klop tussen het schouderblad
bij verslikking. En hoe plak je de elektrode van
de AED op de patiënt (op de pop)?
De praktijk
Na de lunch (van het dorpshuis, net als de koffie
en thee) werd het tijd om het een en ander in
praktijk te brengen. Op een aantal plaatsen wer
den poppen ingezet bijvoorbeeld bij Piet van
Zanten. Hier ‘zat’ er een op de wc; hij ademde
niet. Wat te doen?
Eerst met andere mensen van de wc tillen en
dan direct op een ruime - ook voor het ambulance
personeel toegankelijke! - plek leggen. Daarna
de elektroden van de AED aanleggen (geen
NVVE) en hartmassage en mond-op-mond
beademing toepassen. Een andere hulpver
lener probeert intussen informatie uit de beller te
krijgen (hoe heet de patiënt, enz.) en gerust te
stellen. Je moet goed luisteren naar de aanwij
zingen van de AED en dan een elektrische
schok geven. Goed onthouden hoe vaak het is
gebeurd. De AED gaat tot 150 joule; deze wordt
3 à 4 keer gegeven. Dan neemt het ambulance
personeel het over en geeft 2 keer 300 joule en
daarna nog 1 of 2 keer 600. En zo is ‘pop Geert’
ook deze keer gered. Met dank aan Diena, GHV,
Lotus (de bellers) en cursisten.
Ingebruikname AED
Rond 15.00 uur was iedereen weer in dorpshuis
De Leeuw. Nog een kleine nabespreking en
dan naar huis. Maar eerst nog een foto bij de
AED van bijna de hele groep. Dit is tevens de
officiële ingebruikneming van de AED bij het
dorpshuis, die op initiatief van Diena Tichgelaar
is gerealiseerd met subsidie en donaties van
Dorps
belangen Garmerwolde, Loket Leef
baarheid, Familie Tichgelaar, EHBO, Niels en
giften in de collectebus op de bar. Diena is

ook de ‘boest’ achter de reanimatie-estafette.
Er zijn meer dan twaalf burgerhulpverleners in
Garmerwolde. En wist u dat er meer dan 60
soorten/types AED zijn? Van luxe met schaar,
enz. tot alleen het apparaat. De werking is wel
gelijk. Het dorpshuis heeft een luxe AED; het
kastje kan alleen geopend worden als er met
112 wordt gebeld. Deze geeft de code. Zo gauw
de hulpverlener er is, zal de telefonist ophangen
met de woorden: u bent in goede handen en de
rest komt er aan. (Bij huisarts Van Beukering
hangt al een soortgelijke AED.)
Na het in ontvangst nemen van een hesje plus
nog wat spullen, het certificaat, een handdruk en
een glimlach ging men huiswaarts. Tot volgend
jaar bij de opfriscursus.
Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Zangproject
Anderland
In november 2016 zingt gemengd koor Con
Anima uit Groningen in de Kloosterkerk in
Thesinge het programma Anderland.
In Anderland verkennen we onze grenzen.
Letterlijk, omdat we liederen zingen uit vele
windstreken. Figuurlijk, als we van de buiten
wereld naar binnen, naar de gevoelswereld
stappen. Dan gaat het o.a. over schoonheid,
over afscheid en onderdak. En over een nieuwe
horizon, een andere wereld: Anderland!
Ben je zanger met ervaring en heb je zin om deel
te nemen aan dit herfstproject?
Welkom! Op onze website (www.conanima.nl)
lees je meer over de inhoud en hoe je je op kunt
geven.
Namens het koor Con Anima,
Margreet Hoekstra
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De musical van basisschool de Til was op woensdagavond 13 juli in dorpshuis Trefpunt een groot succes. ‘Torenhoog’ was de titel van de musical
met heel veel actie en heel goed gespeeld. Ook de kleding en het decor zagen er prachtig uit. (foto Henk Tammens)

Bezoek boerderij: Koe en Jij
Tijdens het bezoek aan ‘Koe en Jij’ werd er aan de kinderen van de OBS
wat verteld over hoe het er op een boerderij aan toegaat. Enkele reacties.
‘We wisten niet dat kalfjes zo snel bij de moeder weggingen en dat dit niet
zielig is.’
‘Om het uur werd de poep door de naden van de vloer geveegd, dat vond
ik wel stinken.’
‘Wat ik niet wist is dat de droge bestanddelen van de poep gebruikt worden
voor de koeien om op te liggen.’
‘Wat mij verbaasde was dat de koeien om half vijf ‘s ochtends en half vijf
’s avonds naar de melkerij gingen om gemolken te worden.’
‘Ik wist ook niet dat er één koe de baas was en dat je die kon herkennen
aan de horens.’
‘De trekker waar we even op mochten was enorm groot en had in de
cabine heel veel knopjes.’
Frida Hoens
Koe en kinderen (foto Andries Hof)
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Regio Showcase Popsport Groningen
Silke van Wijngaarden door naar landelijk Popsport traject
Na vier maanden coaching presenteerden vijf
muzikale acts uit de provincie Groningen zich op
het podium in Simplon. Ze sloten op vrijdag 1 juli
het regionale traject van Popsport af tijdens de
Regio Showcase. De artiesten hadden begelei
ding gehad op het gebied van onder meer
geluid, songwriting, podiumpresentatie en publi
citeit. Daarnaast kregen ze een professionele
fotoshoot en hebben ze opnames gemaakt in
Studio Boterdiep. De deelnemende acts waren
Jerkbait, Daphne Messelink, Jolien Swarts,
Silke van Wijngaarden en The MaP.
De jury was van mening dat Silke van Wijngaarden
uit Groningen-stad de act was die de meeste

Pronte Pracht
Op zaterdag 27 augustus 2016 organiseren
de Agrarische Natuurvereniging ‘Ons B
 elang’
en de Historische Commissie Garmerwolde
voor de vijfde keer ‘Pronte Pracht’, een ont
dekkingstocht langs natuur en cultuurhis
torie. Deze tocht voor jong en oud leidt langs
boerderijen en historische panden in Garmer
wolde en Thesinge. Agrariërs vertellen over
hun natuurbeheer en monumentbeheerders
laten de geschiedenis van het gebied zien.
Ook dit jaar kun je zelf kiezen waar je een kijkje
wilt nemen. En hoe lang je er wilt blijven. Echt
iets voor een leuke fietstocht met (klein)kinderen
op een zonnige zaterdag. En mocht het weer niet
meewerken: de tocht is ook met de auto te doen.
Rondsnuffelen
Tussen 11.00 en 16.00 uur zetten veertien boer
derijen en monumenten hun deuren open. Je
kunt kalfjes knuffelen (en koeien aaien als je dat
tenminste durft). Of een echte imker horen ver
tellen over de belangrijke taak van bijen. Klim in
een poldermolen om die te horen kraken en de
wieken te zien draaien. Voel hoe klein je bent
naast zo’n reusachtige landbouwmachine. Kijk

vooruitgang geboekt heeft en het meeste uit het
coachingstraject heeft gehaald. Daarom mag zij
verder in het landelijke Popsport coachings
traject. Dit betekent dat ze nog eens vier maan
den begeleiding krijgt met onder meer een
bezoek aan Kytopia. In september start het
landelijke traject met uit elke provincie één act.
Alle deelnemers aan de regionale Popsport
trajecten kunnen onder de vleugels van Pop
sport blijven, waarin ze gebruik kunnen maken
van gratis workshops en begeleiding. Ze kunnen
lid worden van het Popsport Network, waarbij
speciale projecten worden georganiseerd zoals
zangworkshopdagen, sofa sessions met inspi

Silke van Wijngaarden (foto Arvid Klijzing)
rerende artiesten, festivalspeelplekken of een
exclusief bezoek aan een vervolgopleiding.
Zie ook www.popsport.nl en www.facebook.
com/popsportnederland.
Sabine Hoes

eens wat er allemaal aan kriebelbeestjes in een
sloot leeft. Of luister naar een boeiend verhaal
over wat er hier zoal rondvliegt en leeft. Verder
zijn onze monumentale kerken deze dag toe
gankelijk. Misschien wil je liever genieten van
een brandend vuur in de smidse of zien hoe
boter en yoghurt ambachtelijk worden bereid en
proeven van lekkere puddingen in de voor
malige melkfabriek? Dat kan deze dag allemaal!
Meer informatie
Op verschillende plekken in Garmerwolde en
Thesinge kun je even uitblazen. Koffie, thee of
anderszins zijn daar verkrijgbaar. En als extra is
er dit jaar een nazomer-tuinfair met diverse
standhouders bij ‘La Bloem’ in Thesinge.
Aan het bezoeken van de boerderijen en monu
menten zijn geen kosten verbonden. De deel
nemende bedrijven en monumenten zijn te her
kennen aan een kleurrijke vlag. Een flyer met
nadere gegevens wordt huis-aan-huis in onze
dorpen verspreid en is op zaterdag 27 augustus
ook verkrijgbaar bij onder meer de Agrishop in
Garmerwolde. Digitaal zijn de gegevens te vin
den op: garmerwolde.net, thesinge.com en op
dorpsbelangengarmerwolde.nl.
Historische Commissie Garmerwolde

Imker Sjef van Esch heeft een speciale dunne
honingraatkast gemaakt om te laten zien hoe
het er aan toe gaat in een bijenkorf
(foto Herman Huiskes)

Verzet tegen plannen Stadsweg duurt voort
De G&T heeft u op de hoogte gehouden van
de ontwikkelingen omtrent FietsplanPlus.
Ook plaatsten we twee ingezonden brieven,
voor én tegen verbreding van de Stadsweg.
De gemeente Ten Boer heeft op 6 juni aan de
provincie de vergunning verleend voor het aan
leggen van de Fietsroute Plus (van Groningen
naar Ten Boer). De actiegroep ‘Stadsweg Zo?
Zo!’ van een aantal dorpsgenoten blijft zich tot
het laatst toe verzetten.
De groep heeft hiertegen een bezwaarschrift
ingediend. Ook was er half juli nog een initiatief
in Thesinge om snel nog handtekeningen in te
zamelen voor een extra bezwaar.
De werkgroep heeft de provincie verzocht met
de werkzaamheden te wachten (ze mag officieel

zes weken na de vergunningverlening al los),
totdat de bezwaarschriften zijn behandeld.
Daar deze dit weigerde heeft de werkgroep bij
de rechtbank een ‘voorlopige voorziening’ aan
gevraagd (vroeger heette dat een kort geding).
Zij vinden dat er niet mag worden begonnen met
de uitvoering voordat de gemeenten Ten Boer
en Groningen een antwoord hebben gegeven
op hun bezwaren en vragen betreffende de ver
leende omgevingsvergunning.
Er ontstond een wat vreemd, kafkaiaans tafe
reel: de provincie trachtte middels een protest
bij de rechtbank het kort geding (pardon, de
voorlopige voorziening) te voorkomen. Ernst
Lofvers van de Thesinger factie: ‘De overheid
probeert de rechter te beïnvloeden! Het proces

dat ze doorlopen houdt geen rekening met de
omgeving, slechts met de politieke wil.’
Het is goed afgelopen: de zitting vindt plaats op
donderdag 11 augustus om 14.00 uur.
Inmiddels heeft de gemeente Ten Boer gemeld
dat de hoorzitting over de bezwaren na 22
augustus wordt gehouden om alle vakantiegan
gers de gelegenheid te geven hun zegje te doen.
De G&T hoopt u in de augustuskrant (voor zover
zinvol gezien de verschijningsdatum van 2 sep
tember) te melden wanneer die hoorzitting is.
De werkgroep houdt ook zitting op facebook:
www.facebook.com/stadswegzozo. Daar of in
de regionale kranten zal de datum ongetwijfeld
worden gepubliceerd.
Jan Ceulen
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Nieuwe bewoners Thesinge
Amanda en Ruth Wilms Lenting verhuisden
van Groningen naar Thesinge. Sinds begin
maart van dit jaar wonen ze aan De Dijk 13
in Thesinge.
Een huis met een geschiedenis
Amanda en Ruth woonden samen in de stad en
inmiddels zijn ze getrouwd. Ze waren al een
poosje aan het kijken naar een huis buiten de
stad. Amanda kende Thesinge wel een beetje
van het wielrennen; ze kwam regelmatig op de
fiets door het dorp. Toen ze op een dag door
Thesinge liepen zagen ze dat het huis aan De
Dijk te koop was. ‘We waren meteen onwijs ver
liefd op het huis. Alles in de tuin bloeide zo mooi.’
Ze vielen vooral voor de plek. Aan de voorkant
kijken ze uit op De Dijk, het water en de Kloos
terkerk. De achterkant kijkt uit over de weilan
den richting de stad.
Het duurde een poos voordat alles rond was,
maar uiteindelijk kregen ze begin februari de
sleutel. Ze hadden een paar weken de tijd om te
klussen en om een paar ruimtes in het huis leef
baar te maken, voor ze gingen verhuizen. Ze
hebben eerst een centrale verwarming in het
huis laten aanleggen. Nu zijn ze druk bezig met
de nieuwe keuken. Het dak wordt ook aan
gepakt. Als de basis goed is dan gaan ze ruimte
voor ruimte verder.
Het huis heeft geschiedenis. In de bedstee von
den ze bijvoorbeeld een krant uit 1940 met een
stukje over Winschoten met een telefoonnum
mer: nummer 14. Ook veel Thesingers kennen
het huis en hebben er herinneringen aan die ze
weer aan Ruth en Amanda vertellen. Al die ver
halen vinden ze geweldig.
Welkom in Thesinge
Thesinge ervaren beide als vriendelijk en gast
vrij. Ze hebben al met veel dorpsbewoners
kennis
gemaakt. Op Koningsdag hebben ze
feestgevierd en Amanda is al uit eten geweest in
de Oude School. Toen ze op een dag plotseling
ernstige lekkage hadden, kregen ze meteen
hulp van Klaas en Richard Kol.

Amanda en Ruth (foto Joost van den Berg)
Ruth komt oorspronkelijk uit Dokkum. Ze heeft
creatieve therapie in Leeuwarden gedaan en
heeft op meerdere plekken gewoond en gewerkt,
ook in Frankrijk. Nu werkt ze in Stadskanaal bij
Philadelphia, een zorginstelling voor jongeren
met gedragsproblemen en een verstandelijke
beperking. De jongeren komen uit andere instel
lingen of vanuit huis en gaan voor het eerst zelf
standig wonen, maar wel met begeleiding. Het
was een heel nieuwe locatie met een nieuw
team waar vier jaar geleden alles opgebouwd en
ontwikkeld moest worden. Ruth was er vanaf het
begin bij betrokken. De afstand Thesinge –
Stadskanaal vindt ze op zich wel ver, maar ze
kan onderweg letterlijk even afstand nemen van
haar werk.
Amanda is vanuit Enschede naar Groningen
gegaan voor een opleiding aan het Prins Claus
conservatorium. Ze heeft uiteindelijk de richting
gekozen waarbij ze muziekdocent werd. Daarna
heeft ze in Zwolle de master of education in arts
afgerond. Ze geeft muziek en drama in de
onder
bouw van het Kamerlingh Onnes in

 roningen, een school voor havo en atheneum.
G
‘Het is het meest fantastische wat er is. Je ziet
de leerlingen vaak heel anders dan de andere
docenten. Je kunt met muziek en drama het
groepsproces beïnvloeden door de leerlingen
een veilige basis te geven.’ De pubertijd vindt ze
een mooie leeftijd. ‘Het is een heftige tijd voor
leerlingen, waarin ze van alles voor het eerst
meemaken.’ Iedere dag is anders. ‘De ene dag
is prachtig en de andere dag ben je doodop.’ Ze
gaat op de fiets naar school en vindt het heerlijk
om al fietsend wakker te worden en om op de
terugweg weer alles los te laten.
Beide schilderen ze en ze gebruiken de erker
die aan het huis zit als atelier. Ruth zou de erker
in de toekomst ook willen gebruiken als therapie
ruimte. Zij heeft onder meer reiki-opleidingen
gevolgd en gegeven.
Plannen met het huis hebben ze nog genoeg,
maar het plekje waar ze wonen dat vinden ze
toch het mooist.
Irene Plaatsman

Het Treffertje voor en door Thesinger jeugd
Jongerenwerkgroep ‘Het Treffertje’ organi
seerde in februari 2013 hun eerste eigen
‘Hollandse Avond’ in Trefpunt met muziek,
spellen, hapjes en drankjes voor hun
Thesinger leeftijdsgenoten. In de jaren daar
aan vooraf hadden deze initiatiefrijke jonge
mensen regelmatig deelgenomen aan de
activiteiten die door mij, jongerenwerker

Kim Aarts-Ensing, werden aangeboden.
Eind 2012 gaven zeven deelnemers tijdens een
inspraakavond aan, dat ze graag het heft in
eigen hand wilden nemen. Vervolgens hebben
zij met ondersteuning van mij ‘Het Treffertje’
opgericht. De werkgroep komt sindsdien regel
matig bij elkaar om hun eigen programma te
bedenken en op poten te zetten.
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De huidige werkgroep bestaat uit zes personen:
Thom en Rik de Vries, Danny de Glee, Ian Dijk
slag, Peter van der Veen en Jamie Voorn.
Het Treffertje organiseert gemiddeld zes uiteen
lopende activiteiten per jaar voor de lokale
jeugd. Denk aan karten, filmavond, watersport
dag, spooktocht, tropical night, bowlen, graffiti,
poker night, zeskamp en een speurtocht. De
gemeente Ten Boer stelt jaarlijks € 600,00
beschikbaar voor de jeugdactiviteiten, Dorps
belangen ondersteunt waar mogelijk en daar
naast wordt er soms een kleine eigen bijdrage
van de deelnemers gevraagd om dit alles moge
lijk te maken.
Om op de hoogte te blijven van het aanbod kun
je ‘Het Treffertje’ op Facebook liken. Ga naar
www.facebook.com/HetTreffertje. Geen Face

book? Geen punt! Neem contact met me op:
tel. 06 2718 4706.
Wil jij zelf ook meewerken of heb je leuke ideeën
die je wilt inbrengen? Heel graag! Daarvoor kun
je mij eveneens benaderen.
Iedereen een heerlijke zomer gewenst en heel
graag tot ziens op 26 augustus bij de ‘End of
Summer Party’! Op het trapveld in Thesinge
vanaf 17.00 uur. Met bbq, voetbal en avondspel,
hapjes en drankjes, kampvuur en marshmel
lows roosteren. Toegang is gratis.
Kim Aarts,
jongerenwerker gemeente Ten Boer

Naar een totaal onbekend dorp
Jan-Joost en Inger de Goey zochten naar een
huis in Harkstede en omgeving. Ook in Ten
Boer hebben ze rondgekeken. In februari jl.
verkochten zij hun huis in de Indische buurt
in Groningen nadat het dik vier jaar te koop
had gestaan. Op Funda stuitten ze toevallig
tegelijk op het huis aan de Molenweg 5 in
Thesinge. Tot februari hadden zij beiden nog
nooit van dit dorp gehoord.
Het huis voldoet aan al hun wensen en de koop
was vlot geregeld. Op 9 mei zijn zij er met hun
zonen Joost (7) en Luuk (bijna 4) ingetrokken.
De verkopers, de familie Bijma, verhuisden naar
Ten Boer. Zij hebben een huis aan de Stadsweg
gevonden. Het gezin de Goey moest nog wel
drie weken onderdak vinden omdat hun huis op
21 april opgeleverd werd en zij er hier pas half
mei in konden. Gelukkig konden ze terecht bij de
moeder van Inger en in de weekends bij de
ouders van Jan-Joost. En nu genieten zij alle
maal van het buitenwonen.
School
‘We moeten onze routine terugvinden vanuit
Thesinge’, zegt Jan-Joost. Inger vult aan: ‘De
kinderen blijven op de basisschool in de I ndische
buurt. We hebben gekozen voor Daltononderwijs
en dat past heel goed bij onze oudste zoon. De
jongste blijft daar op de peuterspeelzaal en in
oktober gaat hij daar ook naar de basisschool.
Wij kunnen onze werktijden goed aanpassen
aan hun schooltijden en opa en oma staan klaar
op de momenten waarop dat niet lukt.’
Werk
Inger werkt drie dagen per week in Assen als
secretaresse bij GGD Drenthe op de afdeling
Veilig Thuis. Zij krijgt telefonisch meldingen door
op het gebied van kindermishandeling en huise
lijk geweld. Inger: ‘Je kent het vast wel van het
tv-spotje “het houdt niet op, niet vanzelf...” Het
secretariaat is het eerste aanspreekpunt en
zorgt voor de doorverwijzing naar de juiste hulp
verlening. Het is vaak heftige informatie die je
krijgt maar het is ook dankbaar werk om mensen
te kunnen helpen.’
Jan-Joost werkt in de horeca, als restaurant
gastheer in hotel Schimmelpenninckhuys, in

Inger, Luuk, Joost en Jan-Joost (foto Joost van den Berg)
een historisch pand met een prachtige binnen
tuin in Groningen. ‘Ik werk tegenwoordig meestal
overdag. Ik verricht verschillende werkzaam
heden in de bediening in het hotel, heb logis
tieke taken en houd mij bezig met het voorberei
den van grote feesten en partijen.’
Hij is geboren in de Hoekse Waard, verhuisde
naar Goeree Overflakkee en heeft in zijn jon
gere jaren gereisd en gewerkt in Engeland,
Ierland en Denemarken. Na een periode op
Schiermonnikoog is hij in Groningen beland. Hij
had nooit verwacht dat hij hier zou blijven maar
het bevalt hem goed in het noorden. Inger komt
van oorsprong uit Drachten en kwam op haar
veertiende naar Groningen.
Thuis
‘Deze zomer blijven we lekker thuis om te klus
sen. Er is nog genoeg te doen, ondanks dat het
huis er heel goed uitziet. Je moet er eerst wonen
om te ervaren wat je naar eigen smaak wilt ver
anderen. We gaan ons verdiepen in tuinieren
want daar hebben we allebei geen verstand van.
En we willen eens naar de manege gaan want

vooral Jan-Joost heeft als hobby paardrijden.
We koken allebei heel graag en houden ook erg
van lezen.’
De grote inpandige schuur en ook de bij
gebouwde schuur denkt Jan-Joost wel gevuld te
krijgen: ‘Mijn passie is het zoeken naar olijfolie
en azijn van de hoogste kwaliteit en met bijzon
dere smaken. Ik verkoop producten uit Grieken
land, Spanje en Italië. De website voor mijn
eigen onderneming, als ‘Wereldsmaakmakers’
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel,
was bijna klaar toen mijn laptop uit ons huis in
de stad werd gestolen. Even een steen door de
ruit en weg was al het materiaal. Nu ga ik weer
aan de slag en een webwinkel opstarten.’
Ook de kinderen genieten van de ruimte
binnenshuis en buiten. Joost heeft als hobby
timmeren en knutselen. Ook heeft hij voorzichtig
al wat contact gelegd met andere kinderen in het
dorp. Daar is Luuk nog wat te klein voor maar hij
is heel ondernemend en dus komt dat vast en
zeker goed.
Truus Top

Bloemenpracht bij de familie Van Beukering
(foto Sieb-Klaas Iwema)
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70 jaar muzikant!
Zeventig jaar bij de muziek! Dat kunnen
niet veel mensen zeggen. Na Anco Terpstra
uit Ruischerbrug die op 31 januari jl. in
Bedum de bijbehorende versierselen kreeg
opgespeld, viel op maandag 11 juli Hennie
Havenga uit Garmerwolde deze eer te beurt.
En wel tijdens het jaarlijkse Seniorenconcert
door muziekvereniging Volharding in het
Buurhoes in Ten Boer.
Het concert begint om acht uur. We zijn mooi op
tijd en zoeken alvast een plaatsje. Dan komt
Hennie Havenga op ons af: ‘Woar is Betsie?
Hemmen joe dij nait metnomen? Din komt ze
nait, z’het gain auto! Ze zol met joe metkom
men…’ We proberen hem gerust te stellen en
zeggen dat zijn vrouw vast ander vervoer heeft
geregeld. En ja hoor: tot opluchting van Hennie
komt ze een poosje later met buurvrouw Linda
binnen. Ook zoon Jan blijkt al in de zaal aan
wezig; een aantal familieleden volgt later. Ze
kruipen stiekem bij elkaar in een hoekje.
Wat zou er door Hennie heen gaan? Ziet hij al
die familieleden en bekenden zitten of let hij niet
op het publiek? Heeft ie al argwaan? Volgens
hem is het pas volgend jaar zover…
Flink oefenen
De leden van Volharding brengen een leuk en
gevarieerd programma. Het is een gezellige
club, waar met elkaar wordt meegeleefd bij
ziekte, overlijden, geboorte, het behalen van
een schooldiploma, enz. Met jonge en oude
leden: Daan Zuur is net begonnen, Hennie is al
70 jaar lid van de muziekbond. Vlak voor de

Hennie Havenga en zijn vrouw Betsie (foto Sieb-Klaas Iwema)
pauze haalt voorzitter Els Gelling Hennie naar
voren en spreekt hem als volgt toe:
‘Ik dou t in t Grunnegs, want dat is Hennie zien
toal. Hennie is as jonkje van 11 joar bie d’ Har
monie in Gaarmwòl begund met n lutje trom. En
de bosschop: “Nou mor flink oefen, mien jong.”
En dat dee e, in Taisn, t rondje Klunder. Loater
speulde hai op bariton en bas. Hennie het ook
nog les geven aan leerlingen. En hai was bas
bloazer bie d’Alpenjoagers.
Hennie lopt nait veur zien verantwoordlekhaid
vot en dou der mensen veur t bestuur vroagd
werden, stapte hai der in: as penningmeester,

bestuurslid, veurzitter… Hennie is gain proater.
Hai zegt nait veul, mor as e wat zegt komt t ook
aan! En ook bie n aktie was Hennie der altied bie.
Hennie is in 2007 lid worden van Volharding; hai
speult ook nog bas bie de Trekpadbloazers.
Hai heurt bie de swoargewichten van de verai
nen (qua meziekinstrement).’
Als blijk van waardering krijgt Hennie het ver
gulde insigne met drie zirconia uitgereikt, plus
een oorkonde van de bond en natuurlijk een
mooi boeket bloemen.

• d e bijeenkomsten op 31 oktober, op 7, 21 en
28 november en op 12 december zijn van
19.30 tot 22.00 uur op het gemeentehuis in
Ten Boer?
• er geen kosten aan verbonden zijn?

• u zich kunt aanmelden door een mail te
sturen naar Jacqueline Veenema
(j.veenema@elker.nl) met opgave van
naam, telefoonnummer en e-mailadres
of door haar te bellen op 06 112 45 318?

Hillie Ramaker-Tepper

Wist-u-dat…
• E
 lker, jeugd- en opvoedhulp Groningen, in
samenwerking met De Deel in Ten Boer
wederom een cursus positief opvoeden
(‘Triple P’) aanbiedt?
• deze cursus bedoeld is voor ouders met
tieners in de leeftijd van tien tot zestien jaar?
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Saskia Vaatstra: een vrouw in de bouwwereld
Saskia Vaatstra woont aan de G.N. Schutter
laan 7a in Thesinge. Na het overlijden van
haar man Ebel op 7 juni 2009 heeft zij het
familiebedrijf Vaatstra ‘doorgezet’.
Er langzaam ingegroeid
Saskia heeft het bedrijf ‘Installatietechniek
Vaatstra’ in Bedum doorgezet. Zo noemt ze dat.
Het bedrijf is in 1930 opgezet door de vader van
Ebel. ‘Het bedrijf hoorde er zo bij in ons gezin,
dat ik het, toen Ebel overleed, niet van de hand
kon doen.’ Ook haar kinderen, Tjeert, Susan en
Roos hadden dat niet gewild. Toen Ebel nog
leefde was Saskia de vrouw achter de onder
nemer. Ebel moest ’s avonds vaak weg en zij
runde het gezin en alles daaromheen. Het
bedrijf ging altijd voor. ‘Als we op vakantie
gingen en er werd gebeld dan werd de vakantie
uitgesteld.’ Saskia was al wel betrokken bij
Vaatstra, zij organiseerde onder andere de

bedrijfsuitjes, personeelszaken en ze deed drie
dagen in de week de administratie.
‘Je weet eigenlijk niet waar je voor kiest als je het
bedrijf wilt ‘doorzetten’. Het was in het begin net
of alles langs me heenging.’ Bram van Zalk was
commercieel manager binnen het bedrijf en was
in deze periode de rechterhand van Saskia en
Tjeert.
Wat Saskia heel belangrijk vond, was dat zij niet
ineens de directeur werd. ‘In het begin, de eer
ste jaren heb ik goed om me heen gekeken. Van
de aanvraag van een offerte bijvoorbeeld tot de
uitvoer ervan, had ik geen idee. De eerste jaren
heb ik vooral heel veel geluisterd en gekeken. Ik
moest wel weten waar ik over sprak en wilde me
ook geaccepteerd voelen door het personeel en
de opdrachtgevers. Nu na zeven jaar vind ik dat
het wel gelukt is.’
Ook zoon Tjeert is werkzaam binnen het bedrijf.
Hij richt zich op de werkvoorraad en acquisitie.
Zijn passie is het onderdeel dakbedekking, waar
ook groendaken bij horen. Voor Saskia was ook
personeelsmanagement in het begin nieuw. Met
haar dochters Susan en Roos praat ze er veel
over. Saskia vanuit de praktijk en Susan en
Roos vanuit de theorie want beiden studeren
Human Resource Management.

Hoewel ze directeur is, voelt ze zich niet echt
een directeur. ‘Natuurlijk moet er iemand zijn die
de leiding neemt, maar we doen het met elkaar,
dat blijft de rode draad. We hebben het lastig
gehad tijdens en na de crisis. Nu zitten we weer
stevig in het zadel en proberen we ons in de
markt te zetten als een installatiebedrijf dat het
verschil maakt.’
Een vrouw in de bouwwereld
Vrouwen in de bouwwereld zijn nog steeds een
uitzondering, het is een mannenwereld. Je moet
volgens Saskia wel je mannetje kunnen staan
en niet bang zijn. Maar met mannen samen
werken is fijn; kort maar krachtig en geen
gezeur! De bouwwereld heeft haar enorm ver
baasd: ‘Wat een traditionele sector!’ Vanaf het
begin bleef zij vragen stellen naar waarom het in
de bouwwereld ging zoals het ging. ‘Waarom
doen jullie het zo?’
Ze vraagt zich onder andere af waarom er in de
bouwwereld niet beter wordt gecommuniceerd
en beter wordt samengewerkt. ‘Van een aan
nemer hadden we bijvoorbeeld de planning ont
vangen dat we ’s maandags het installatiewerk
op de vloeren aan konden brengen. Door de
projectleider waren er vijf monteurs ingepland
en de benodigde materialen besteld. Toen we
maandagsmorgens op de bouw kwamen, bleek
dat de vloeren te laat waren besteld en dat de
planning daarom afweek. Wij konden niets
doen! Niemand bedenkt om dit te communi
ceren… En het ergste is dat dit ook meestal
wordt geaccepteerd door onderaannemers, zo
fout!’ Saskia initieerde de volgende dag een
overleg met de betreffende aannemer om hierin
verbeterpunten aan te brengen. Vanaf nu is er
wekelijks een planningsoverleg en een werk
overleg. ‘Hoe simpel kan het zijn?’
Druk maar het is het waard
Saskia vindt het soms lastig om alle ballen in de
lucht te houden. ‘Omdat je alleen bent, heb je er
meer behoefte aan om contacten met familie en
vrienden te onderhouden.’ Dat is moeilijk met
zo’n druk bestaan. Ze wil er natuurlijk ook zijn
voor de kinderen, hoewel die steeds meer hun

Saskia Vaatstra (foto Simone Bouwstra)
eigen weg gaan. Als er iets is met het woonhuis
moet ze dit zelf regelen. Kortom zakelijk en privé
is zij degene die de kar moet trekken en dat is
gewoon veel. ‘Dan zeggen de mensen dat ik ook
aan mijzelf moet denken, haha. Het is nu een
maal zo, en ik haal heel veel energie uit de
mooie herinneringen en leuke dingen die er ook
genoeg zijn. Tegenwoordig kan ik wel de knop
omdraaien en denken “nu even niet”. Maar ja, er
is gewoon geen gebruiksaanwijzing hoe je het
allemaal moet doen.’
Rond 2014 toen het bedrijf het moeilijk had,
maakte ze zich zorgen. ‘Het zal toch niet gebeu
ren? Ik wilde het bedrijf zo graag behouden, ook
voor Ebel en de kinderen.’ Gelukkig gaat het nu
goed en terugkijkend heeft Saskia, ondanks
moeilijke periodes, niet gedacht dat ze het zo
leuk zou vinden om het bedrijf door te zetten.
‘De afwisseling is leuk en van tevoren weet je
soms niet hoe een dag zal verlopen.’ Ze heeft
ideeën en inspiratie genoeg om door te gaan. ‘Ik
denk soms dat als Ebel ons zou zien, hij heel
trots zou zijn.’
Irene Plaatsman

Met de versteviging van de Eemskanaaldijk verdwenen het hek en het bankje op de dijk bij Garmerwolde. Op 13 juli werden er nieuwe geplaatst.
Kan er weer lekker op het bankje gezeten en om het hek heengelopen worden! (foto Freek Mandema)
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Foto van de maand

OBS Garmerwolde krijgt mooi schoolmeubilair ‘dankzij’
sluiting OBS Wirdum. Behulpzame ouders helpen bij het
vervoer. (foto Andries Hof)

Agenda
Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt: Vanwege de
vakantiestop zijn er tot 7 september
géén inloopochtenden van
Noaberstee.
Elke zaterdag
-	Thesinge; 15.00 - 22.00 uur:
Café De Oude School open;
niet op 20 en 28 augustus.
-	Thesinge; vanaf 16.00 uur: Café
Molenzicht open.

Maandag 22 augustus
-	Garmerwolde; van 8.30 - 9.30
uur: Chemokar op de parkeer
plaats t.o. De Koningsheert.
-	Thesinge; van 9.45 - 10.45 uur:
Chemokar op het Hendrik
Ridderplein.
Vrijdag 26 augustus
Thesinge, Trapveld; vanaf 17.00
uur: Treffertje - ‘End of Summer
Party’. Zie artikel.

Zaterdag 27 augustus
-	Garmerwolde en Thesinge; van
11.00 – 16.00 uur: Pronte
Pracht.
-	Thesinge; vanaf 9.00 uur:
Ophalen oud papier.
Woensdag 31 augustus
Garmerwolde; 19.00 uur: Jeu de
boules. Iedereen is welkom.

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
2 september.
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 21 augustus vóór 18.00 uur
via:
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Donderdag 1 september
Garmerwolde; dorpshuis De
Leeuw: Inloopavond Themagroep
Openbare Ruimte.
Vrijdag 2 september
Garmerwolde; vanaf 18.00 uur:
Ophalen oud papier.

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge
Zondag 7 augustus
gezamenlijke dienst
9.30 uur in Thesinge
ds. Ferwerda uit Delfzijl
Zondag 14 augustus
gezamenlijke dienst
11.00 uur in Ten Post
drs. Postema uit Krewerd
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Zondag 21 augustus
gezamenlijke dienst
10.00 uur in Kloosterkerk Ten Boer
mw. Meihuizen uit Kantens
Zondag 28 augustus
gezamenlijke dienst
10.00 uur in Stedum
mw. Werkman uit Groningen

Zondag 31 juli
9.30 uur L. Hilbers
17.00 uur stud. Van den Os
Zondag 7 augustus
9.30 uur Leesdienst
14.30 uur Leesdienst
Zondag 14 augustus
9.30 uur ds. J. Huisman
14.30 uur ds. J. Oosterbroek

Zondag 21 augustus
9.30 uur Leesdienst
14.30 uur ds. J. Oosterbroek
Zondag 28 augustus
9.30 prof. J.W. Maris
14.30 uur ds. G. Huisman

