
1

GARMER & THESINGER
EXPRESS

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

42e jaargang - augustus 2016

Vrijwilligerswerk op Nienoord
Sander Ganzeveld en Steven ten Cate uit 
Thesinge zijn helemaal verslingerd aan hun 
vrijwilligerswerk in het familiepark Land-
goed Nienoord in Leek. Zij werken er in 
weekends en in vakanties en genieten van 
hun functie als motormachinist en conduc-
teur op de dieseltrein. Ze hebben een  cursus 
gedaan om op de trein te mogen rijden.
‘Toen wij drie jaar geleden eens in het park 
waren zagen we dat er jongens op de trein 
reden. We hebben hen gevraagd hoe je dit 
soort werk kon krijgen. We hoorden dat we 
een e-mail moesten sturen. Dat hebben we 
direct gedaan en we kregen vrij snel als 
 antwoord dat we datzelfde jaar nog konden 
beginnen’, vertellen de heren glunderend. 
Voor dit interview hebben ze allebei hun 
conducteurspak met Nienoord-embleem 
aan getrokken en willen ze voor de foto ook 
graag de bijpassende originele oude con-
ducteurspet op zetten. Deze kleding moeten 
ze aan het eind van het seizoen inleveren 
en voorafgaande aan het nieuwe seizoen 
worden nieuwe pakken gepast. Het seizoen 
loopt van eind maart tot eind oktober.

Vrienden
Sander woont vanaf zijn tweede jaar aan de 
Molenweg in Thesinge. Hij is nu 13 jaar en zit op 
het Werkman Stadslyceum in het centrum van 
Groningen. Hij is over naar klas 2 van de havo. 
Steven is bijna 13 en woont sinds zijn geboorte 
in de Kapelstraat in Thesinge. Hij gaat na de 
vakantie naar het Werkman Dalton in Ulgersma-
borg. De jongens zijn zo’n beetje samen opge-
groeid want hun ouders zijn met elkaar bevriend. 
Sander stond al in de box bij de moeder van 
Steven toen die nog in de wieg lag. Ze voetbal-
len allebei bij vv GEO en zijn vaak met leeftijd-
genoten in het dorp te vinden. Of ze gaan met 
een groepje naar het zwembad in Ten Boer waar 
Sander nu ook bezig is met het behalen van 
diploma’s reddingszwemmen. Thuis zitten ze 
allebei graag achter de computer. Deze zomer-
vakantie begint voor hen met twee weken op 
Texel met de ouders van Steven. Daarna gaan 
ze ieder met hun eigen familie op stap. Sander 
naar Limburg en Steven naar Barcelona. Als ze 
weer thuis zijn wacht het werk op Nienoord. De 
ouders zorgen dat de jongens naar Leek 

gebracht worden. Daar krijgen ze een rooster 
voor en daarna bekijken ze wie het vervoer kan 
doen. Het komt meestal neer op een paar dagen 
per maand.

Loopbaan
‘Het eerste en tweede jaar op Nienoord hebben 
we ervaring opgedaan in het park. Je begint met 
het werk als conducteur. De mensen kopen een 
kaartje aan het loket en wij knippen de kaartjes 
en zorgen dat de mensen vlot en veilig instap-
pen. De trein moet als het druk is in het park wel 
lekker doorrijden omdat er anders te lange 
wachttijden ontstaan. Met mooi weer is het altijd 
druk in het park en dat is voor ons echt leuker. 
Bij slecht weer zit je vaak te niksen. Nu wij ouder 
dan 12 zijn en al twee jaar ervaring hebben zijn 
we na een korte cursus machinist op de trein 
geworden. ’s Ochtends moet je de dieseltrein 
opstarten en dan maar hopen dat hij geen 
ochtend humeur heeft. Zo’n diesel produceert 
dan een flinke rookpluim! Ook moeten wij het 

oliepeil controleren en diesel tanken met een 
jerrycan. Als we het station uitrijden moeten we 
vlot snelheid maken. Je mag natuurlijk niet 
plankgas geven en de trein moet ook zeker 
 soepel lopen. Onze leidinggevende houdt wel in 
de gaten of wij ons werk netjes doen. De pas-
sagiers moeten wel rustig vervoerd worden.’ 
Beide machinisten denken op hun zestiende 
ook nog op Nienoord te werken. ‘Dan heb je de 
leeftijd om stoommachinist te worden.’

Stoommachinist
Familiepark Nienoord heeft niet alleen het groot-
ste miniatuurspoorbedrijf van Nederland met 3,5 
kilometer spoor. Er rijden ook grotere treinen op 
grotere spoorbanen en op zon- en feestdagen 
rijden er stoomtreinen waarmee het publiek een 
rondje door het park of door de bossen van 
Landgoed Nienoord kan maken. Het lijkt Steven 
en Sander heel gaaf om tijdens de jaarlijkse 
‘Internationale Stoomdagen’ in het voorjaar op 
een stoomtrein te rijden. Deze dagen vinden ze 

Steven ten Cate en Sander Ganzeveld (foto Joost van den Berg)
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ook heel leuk. ‘Er komen liefhebbers van stoom-
treinen, stoomwalsen en stoomvrachtwagens 
uit binnen- en buitenland. Er is veel antiek mate-
riaal maar ook zelfbouw. Op de zogenaamde 
‘Genzelbahn’ rijden dan vier Duitse stoomlocs 
en wij mogen soms meehelpen bij het rangeren. 
Het hele terrein staat vol met marktkraampjes 
en het is er altijd vreselijk druk!’

Toekomst
‘Misschien gaan we nadat we stoommachinist 
zijn nog wel verder op Nienoord’, zegt Sander. 
Steven denkt dat het voor hem een hobby blijft. 
Hij is vastbesloten om later acteur te worden. 
‘We hebben toneel gespeeld met Richt Bouma 
en zij heeft mij gezegd dat ik wel talent heb. Ik 
speelde ook meestal de hoofdrol. Dit is echt het 
enige beroep wat ik wil gaan doen!’ Sander: 
‘Mijn absolute droom is luchtverkeersleider wor-
den. Dat is heel verantwoordelijk werk. Na de 
havo moet ik dan nog wel vwo gaan doen maar 
dat heb ik er wel voor over. Als plan B denk ik 
aan sterrenkunde. Het lijkt mij ook heel gaaf om 
te werken met telescopen.’ Lachend zegt 
 Sander: ‘Mijn opa zegt altijd dat ik altijd nog bus-

Sander en Steven op de trein die ze besturen in Nienoord (foto Mirjam Vogel)

chauffeur kan worden, dat heeft hij zelf namelijk 
altijd gedaan.’ Voorlopig hebben de jongens 
mooi vrijwilligerswerk op Nienoord. ‘Je moet het 
niet doen voor het geld. Wij kunnen van de ver-

goeding net wat lekkers kopen. We doen het 
gewoon omdat we het leuk vinden.’

Truus Top 

Op naar een veiliger kruispunt (foto’s Sieb-Klaas Iwema)



3

Henny Haringa  Wereldkampioenschappen horseball in Portugal

De titel van dit stukje doet waarschijnlijk 
een aantal vragen oproepen: wie is Henny 
 Haringa en wat is horseball?
Henny Haringa is een zestienjarig meisje 
dat in Garmerwolde woont en een fanatiek 
beoefe naarster van horseball. Horseball is 
een teamsport; het is een combinatie van 
rugby en basketbal op een paard. Het team 
bestaat uit zes spelers, waarvan vier in het 
veld en ze moeten proberen om zoveel moge-
lijk ballen in het doel van de tegen stander 
te gooien. Dit doel bevindt zich 4,5 meter 
boven de grond. De bal heeft zes hand vatten 
en moet al rijdende van de grond worden 
opgeraapt indien hij is gevallen. De spelers 
mogen tijdens de wedstrijd niet met de voe-
ten aan de grond komen. De wedstrijd duurt 
twee keer tien minuten. Meer over horse ball 
is te vinden op internet, onder anderen op de 
site van de KNHS.
Ten tijde van het schrijven van dit stukje was 
Henny al naar Portugal vertrokken en dus 
heb ik met haar moeder Hilke Haringa een 
interview gehad.

Hoe is Henny begonnen met horseball?
‘Henny rijdt al jaren, ze is begonnen op Viola, de 
pony van Mandy Kappetijn. Zelf geef ik rijles op 
manege Biessum in Delfzijl. De eigenaar, de 
heer Prins, zag jaren geleden in Drenthe een 
demonstratie van horseball. Hij vond dit erg 
leuk, vooral voor kinderen die er flauw van 
waren om steeds maar rondjes te rijden in de 
manege. Het is een teamsport waarbij rekening 
wordt gehouden met elkaar. Het paardrijden is 
heel intensief. Je rijdt vaak met losse handen om 
de bal over te kunnen spelen en je moet lenig 
zijn en niet bang zijn om te vallen. In het zuiden 
van Nederland spelen ze al langer horseball. 
Daar heb ik de spelregels geleerd en tevens hoe 
ik het aan de kinderen hier moest leren.
Een aantal kinderen van de manege begon er 
aardigheid in te krijgen en al gauw was er een 
‘ponyteam’ gevormd. Om wedstrijden te kunnen 

spelen moesten wij wel steeds naar het zuiden 
van het land. We werden steeds beter en wer-
den kampioen van Nederland. Henny viel op 
tijdens de wedstrijden en werd gevraagd om met 
het Nederlands team mee te doen aan het 
wereldkampioenschap. Alleen was daar geen 
ponyteam dus ging ze anderhalf jaar geleden 
over op een paard, genaamd Anthea. Na ander-
half jaar hard trainen is het echt een eenheid 
geworden.’

Wat zijn haar ambities?
‘Ze hoopt met haar teamgenoten een zo hoog 
mogelijke plaats te halen. Hiervoor hebben ze 
ontzettend hard getraind en de meeste leuke 
dingen opzij gezet. Maar dat was geen opgave 
omdat deze sport haar alles is. Ze traint elke dag 
in de bak achter ons huis, we gaan een keer per 
maand naar Venlo om te trainen, er komt elke 
week een bondscoach langs om te kijken naar 
de vorderingen en ze zit op de sportschool om 
aan haar conditie te werken met een personal 
trainer. Haar hele leven draait om horseball.’

Wat komt er allemaal kijken om naar Portugal 
te gaan?
‘In het weekend van 6 augustus is ze al naar 
Noord-Brabant vertrokken met haar paard  
voor de laatste trainingen. Daarna hebben de 
paarden een paar dagen rust en gaan dan op de 
auto om naar Portugal te gaan. Ze zijn twee 
dagen onderweg en komen 12 augustus aan in 
 Portugal. Dan weer een paar dagen bijkomen 
voor de paarden en zondag 14 augustus begin-
nen de wedstrijden. Wijzelf gaan met het vlieg-
tuig. De wedstrijden duren een week en er 
nemen twaalf landen deel. Meedoen is voor hen 
het belangrijkste, ervaring opdoen in internatio-
nale wedstrijden, maar ze proberen wel zo hoog 
mogelijk te eindigen. Het is wel een hele erva-
ring voor die meiden.’

Detta van der Molen

Noot van de redactie: het team van Henny 
behaalde een mooie zesde plaats.

Botsing Stadsweg
Het is zaterdag 9 juli 2016, een prachtige 
 zomerdag. Henk en Henny Barla (woonachtig 
aan de Rijksweg, Zevenhuisjes, te Garmer-
wolde) be slui ten op hun fiets te stappen voor 
een mooi tochtje door de omgeving. Op de 
terugreis pakken ze nog een stukje Stadsweg 
mee, van Bovenrijgerweg richting Garmerwolde, 
praktisch door hun achtertuin. Garmerwolde 
wordt echter nooit bereikt…

Henny komt halverwege in botsing met een 
tegemoetkomende fietser en komt ten val. De 
fietser besluit door te rijden en laat Henny en 
Henk, verbouwereerd en geschrokken van wat 
er gebeurd is, achter. Henny heeft vreselijk veel 
pijn aan haar rechterknie en kan niet opstaan, 
Henk belt 112. Ook het thuisfront, in dit geval 
kleinzoon Frits, wordt geïnformeerd. Frits springt 

op zijn fiets en haast zich naar zijn oma en opa.
In de verte klinkt het geluid van de ambulance, 
deze komt via Garmerwolde richting de Stads-
weg. Maar bij het begin van de Stadsweg blijft 
de ambulance staan… hij komt niet dichterbij. 
Frits bedenkt zich niet en springt weer op zijn 
fiets richting de ambulance. Daar aangekomen 
blijkt dat ze niet verder durven rijden vanwege 
het slechte pad. Eén van de ambulancemede-
werkers leent Frits z’n fiets, zodat zij zo snel 
mogelijk naar Henny toe kan. Frits rijdt mee 
terug in de ambulance om het via de kant van de 
Bovenrijgerweg te proberen, maar ook hier is 
het pad even slecht. Ze rijden toch door, Henny 
moet geholpen worden!

Al met al heeft het bijna twee uur geduurd voor-
dat de ambulance ter plaatse was. Hierdoor was 

Henny haar knie inmiddels zo opgezwollen dat 
deze niet meteen behandeld kon worden. Na 
onderzoek in het ziekenhuis bleek het bot vlak 
onder de knie te zijn gebroken en was er zelfs 
een gedeelte verbrijzeld. Een operatie bleek 
onvermijdelijk. Door de late hulp, waardoor de 
zwelling in haar knie zo enorm was, moest de 
operatie twee weken worden uitgesteld.
‘Ook het kleine stukje achter in de ambulance 
over de Stadsweg was geen pretje, je wordt 
maar heen en weer geslingerd door al die kuilen 
daar. Erg pijnlijk was dat’, aldus Henny.

Henny zal de rest van het jaar bezig zijn met 
haar herstel, we wensen haar en ook Henk daar-
bij heel veel sterkte. Beterschap!

Jannette Frankot-Ganzeveld

Het Nederlands in team in actie tijdens de wedstrijd (foto via Henny Haringa)
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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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Tijdens de Open Monumentendagen op 
zaterdag 10 en zondag 11 september 
is er van alles te beleven in en rond de 
kerk van  Garmerwolde: de foto-expositie 
‘Lijnen~~Spel’ van Fotogroep Garmerwolde 
(FGG) die feestelijk wordt geopend op vrij-
dagavond 9 september, een boekenmarkt 
op de zaterdag en natuurlijk is de kerk beide 
dagen geopend voor bezoekers van 10.00 
tot 18.00 uur.

Lijnenspel in foto’s 
Vrijdagavond om 19.30 uur vindt de feestelijke 
opening van de foto-expositie plaats; de kerk-
deuren staan vanaf 19.00 uur open en iedereen 
is welkom. De kinderen van OBS Garmerwolde 
zorgen voor een verrassende creatieve bij-
drage. 
De FGG heeft met haar nieuwe leden een  
‘frisse blik’ gekregen. Ook nieuwe technieken 
hebben gezorgd voor een bijzondere expositie. 
‘Lijnen~~Spel’ is een jaar lang het thema voor 
de FGG geweest en heeft eenvoud en kracht in 
beelden opgeleverd. 
Naast het fotowerk in de nissen van de kerk zijn 
er doorlopend beelden te zien op een projectie-
scherm. 
Heel veel kijkgenot dus! De expositie is te zien 
in de prachtige Romanogotische kerk van 
 Garmerwolde, die uiteraard het hele weekend 
open is ter bezich tiging. 

Open Monumentendag in en rond de kerk van Garmerwolde
Boekenmarkt
Boekenliefhebbers kunnen zaterdag 10 septem-
ber hun slag slaan op een grote boekenmarkt 
rondom de toren van de kerk. In de kraampjes 
rondom de toren - bij slecht weer overdekt - 
 vinden ze een groot aanbod aan tweedehands 
boeken: literatuur, literaire thrillers, kinderboe-

ken, geschiedenisboeken en nog veel meer. De 
opbrengst van de markt is bestemd voor de 
 restauratie van het Van Oeckelenorgel. De boe-
kenmarkt begint om 11.00 uur en duurt tot 16.00 
uur. Koffie, thee en fris zijn verkrijgbaar. 

Anne Benneker

Foto-expositie Lijnen~~spel (foto Joke de Jong)

Zondag 14 augustus 
vlogen er steeds kleine 
groepjes luidkeels 
gakkende Canadese 
ganzen rond over het 
Eemskanaal en de 
huizen aan de Grasdijk-
weg. Ze landden achter 
elkaar in het  Eemskanaal 
en het leek erop dat de 
ganzen in het water de 
rondvliegende ganzen 
riepen. Dat ging door 
totdat er een grote groep 
van zo’n 100 ganzen 
zwommen. 
Een ongewoon spektakel 
waarvan natuurlijk een 
foto gemaakt moest 
worden. 
(foto Dick Huizing)

Na de zomervakantie begint het KOMBInnen 
Café weer! Op vrijdag 2 september kan je vanaf 
14.00 uur gezellig wat komen drinken in 
dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde. 
Twee weken later, op vrijdag 16 september, 

KOMBInnen geeft Willemke Bulder een workshop ‘Fototrans-
fer op hout’. Leer hoe je zelf eenvoudig een foto-
afdruk kan maken op een houten paneel. Let op: 
in verband met de droogtijd is de afdruk niet 
direct klaar. Willemke leert je tijdens de work-
shop hoe je de afdruk thuis kunt afwerken. Voor 
wie dit liever onder begeleiding doet staan 

we tijdens het eerstvolgende KOMBInnen Café 
op 30 september voor je klaar om je te helpen. 
Deze workshop is geschikt voor volwassenen. 
Kijk voor meer informatie op onze Facebook-
pagina KOMBInnenGarmerwolde.
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Op vrijdag 7 oktober staat de rommelmarkt bij vv 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 tussen 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 vv 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 dorps genoten 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 (050 302 1714). Zij neemt geen witgoed, groot 
meubilair en tv’s in ontvangst. Maar alle spullen (schoon en heel) zijn zeer 
gewenst.

Truus Top

Rommelmarkt bij GEO Wist-u-dat…
•  in de week van 12 september de vrijwilligers van voetbalvereniging 

GEO bij u aan de deur komen met bolchrysanten?
•  de aankondiging hiervan in het julinummer van onze krant stond?
•  een volle en kleurrijke chrysant € 7,00 kost?
•  de opbrengst van deze actie volledig ten goede komt aan de clubkas?

•  B&W van Ten Boer € 25.000 beschikbaar stellen voor een groot-
schalige verbouwing van dorpshuis De Leeuw?

•  elk dorpshuis in de gemeente eens in de tien jaar een beroep op dit 
onderhoudsfonds kan doen?

•  bestuursrechter Fred Bruinenberg geen reden ziet om de voor-
bereidingen voor de aanleg van de nieuwe Fietsroute Plus tussen 
Groningen en Ten Boer te blokkeren?

•  de protestgroep toch nog doorgaat met haar verzet?

Een muzikaal experiment 

Wanneer u zich een orkest uit de Galante Stijl voorstelt, wat hoort en ziet 
u dan? Waren de orkesten die de muziek van Mozart, Haydn en  
Ch. P. Em Bach speelden verge lijkbaar met die van nu? En hoe bereidde 
een Galant orkest zich voor op een uitvoering?
‘The consort for 18th Century Harmony’ laat op donderdag 15 september 
om 19.30 uur de resultaten horen van een muzikaal experiment over de 
orkestrale praktijk in de 18e eeuw tijdens een concert in de kerk van Gar-
merwolde. Na afloop koffie en een meet&greet met de musici. De entree 
is € 10,00 en voor studenten € 5,00.
De details van het project worden eerder al, op zondag 11 september, 
uitgelegd in een lezing (gratis toegankelijk) om 15.00 uur in het  Centrum 
voor Oude Muziek & Dans in de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 49. Zie voor 
meer informatie www.centrumvooroudemuziekendans.nl

Anne Benneker

Het Galante Orkest Yoga
Vanaf maandag 5 september zal er weer elke week yoga gegeven worden 
in de gymzaal van Thesinge. Het begint om 19.15 uur en zal voor 15 keer 
€ 150,00 kosten. Voor meer informatie over of het op geven voor deze 
ontspannende inspanning, bel 06 85 289 751 of stuur een e-mail naar 
mareen_b@hotmail.com.

Mareen Becking

Bedankje
Graag willen wij Dankjewel zeggen voor de bezoekjes, kaarten, 
bloemen, kadootjes etc. die wij mochten ontvangen tijdens en na 
onze ziekenhuisopnames. Dit heeft ons ontzettend goed gedaan 
en draagt zeker bij aan ons herstel.

Een vriendelijke groet, Henk en Jopie Kappetijn
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Mijn naam is Nienke Busscher en als voor-
malig Thesinger ben ik gevraagd iets te 
schrijven voor de G&T over mijn ervaring 
in het buitenland. In september 2013 ben 
ik begonnen met mijn promotieonderzoek 
aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn 
promotietraject voer ik uit bij de faculteit 
Ruimtelijke Wetenschappen, die zich focust 
op leefbaarheid van steden, stads- en infra-
structuur, planning en duurzaamheid. In mijn 
eigen onderzoek richt ik me op de groeiende 
investeringen in grond en de impact hiervan 
op mensen en het milieu. Hierbij kun je bij-
voorbeeld denken aan eigendomsconflicten 
tussen bedrijven en de lokale bevolking of 
de afname van biodiversiteit door intensieve 
landbouw. Ook kijk ik naar wat voor initia-
tieven er zijn om deze investeringen duur-
zamer te maken. Mijn onderzoek voer ik uit 
in Argentinië waar ik regelmatig heen ga om 
data te verzamelen. Dit doe ik door middel 
van interviews met bedrijven, bewoners, de 
overheid en ontwikkelingsorganisaties.

Investeerders
In 2008 is er een ware run op grond ontstaan 
door onder andere de financiële- en voedsel-
crisis. Dit gebeurt vooral in landen waar grond-
prijzen laag zijn en het grondeigendom niet altijd 
even duidelijk op papier staat. In Argentinië 
gebruiken veel mensen het land al decennia 
zonder formele landtitels te bezitten. Op kleine 
schaal wordt het land meestal gebruikt door 
families die het land en de grondstoffen benut-
ten. Volgens de Argentijnse wetgeving kunnen 
bewoners rechten verkrijgen als ze kunnen 
bewijzen dat ze langer dan twintig jaar op het 
land wonen en werken. Door de grootschalige 
grondaankopen ontstaan er concurrerende 
claims over het eigendom van de grond tussen 
de bedrijven en de bewoners. Vaak speelt de 
overheid een grote rol in het aantrekken van 
deze bedrijven en krijgen zij allerlei belasting-
voordelen. Bijvoorbeeld pensioenfondsen zoals 
ABP investeren in landen waar grondprijzen 
laag zijn om hun kapitaal meer waard te laten 
worden. Ook Chinese bedrijven (vaak met steun 
van de Chinese overheid) investeren in toe-
nemende mate in landen als Argentinië om aan 
de voedselvraag van hun groeiende bevolking 
te voldoen. Vaak gaat een investering in grond 
gepaard met extreme veranderingen van de 
lokale leefomgeving. Met de komst van de 
investeerders wordt de grond op een veel inten-
sievere manier gebruikt dan voorheen.

Inheemse bewoners
Ik onderzoek deze veranderingen in grond-
gebruik en -eigendom in zeer afgelegen dorpjes 
waar de mensen een levensstijl hebben waarin 
ze afhankelijk zijn van de grond. Ze houden bij-
voorbeeld geiten en hebben hun eigen groente-
tuin om in hun levensonderhoud te voorzien. 
Daarnaast zijn er in Argentinië veel inheemse 
bevolkingsgroepen die in harmonie met de 
natuur leven. Voor deze groepen is de toegang 
tot land en natuur erg belangrijk voor het uit-

Promotieonderzoek in Argentinië

oefenen van culturele en spirituele activiteiten. 
Historisch gezien worden de rechten van 
inheemse groepen in Argentinië niet of nauwe-
lijks erkend. Een traditionele manier van leven 
wordt meer en meer bedreigd door de komst van 
investeerders. Daarnaast hebben lokale bewo-
ners weinig financiële middelen om zich te 
 kunnen verzetten of zich aan te passen aan de 
veranderingen. Op basis van de verzamelde 
data ben ik bezig met het schrijven van artikelen 
en het doel is om deze te publiceren in verschil-
lende wetenschapsbladen.

Sojaproductie
In april 2016 ben ik weer drie maanden in Argen-
tinië geweest om veldwerk te doen. Ik ben  
dit keer in een provincie geweest waar in toe-
nemende mate soja wordt geproduceerd. Veel 
buitenlanders komen naar deze provincie om 
grond op te kopen. Dit zijn onder andere inves-
teerders uit China, Zuid Korea en Saoedi-Arabië 
die voedsel willen produceren voor hun eigen 
bevolking. Voorafgaand aan de sojacultivatie 
moeten stukken land worden vrijgemaakt van 
natuurlijke vegetatie met grote gevolgen voor de 
bewoners. Soms worden bewoners weggejaagd 
of het land dat ze gebruiken wordt ingesloten 
met hekken. Of er wordt onderhandeld zodat de 
bewoners wel kunnen blijven wonen op het land 
maar dan op een veel kleiner oppervlak. Na dit 
proces wordt er soja gecultiveerd. Dit is in 
Argentinië een type dat ‘Soja RoundUp Ready’ 
heet. Deze soja is resistent tegen het bestrij-
dingsmiddel glyfosaat. Hierdoor gaan onge-
dierte en onkruid dood, terwijl de soja kan door-
groeien. Dit zou leiden tot een hoger rendement. 
Al vele jaren worden er enorme hoeveelheden 
van dit bestrijdingsmiddel gespoten op de 
akkers. De wet- en regelgeving en controle op 
het gebruik van glyfosaat in Argentinië is zwak 
waardoor mens en dier negatieve gevolgen 
ondervinden. Het gebruik van glyfosaat is gekop-
peld aan de stijging van het aantal kankerpatiën-
ten, spontane miskramen en misvormingen bij 
pasgeboren kinderen. Ook ecosystemen worden 
enorm aangetast door het gebruik van glyfosaat. 

Langzaamaan ontstaat er veel sociale organisa-
tie en verzet tegen het gebruik van dit middel.

Onderzoek
Met mijn onderzoek probeer ik meer inzicht te 
krijgen in de effecten van deze veranderingen 
op de leefomstandigheden van de lokale bevol-
king in Argentinië. Ik ben ook geïnteresseerd in 
hoe verschillende belangengroepen alternatie-
ven proberen af te dwingen. Het werk wat ik 
hierna zou willen doen heeft betrekking op het 
versterken van de positie van inheemse bevol-
kingen en mensen die de negatieve gevolgen 
ondervinden van deze investeringsproblema-
tiek. Inheemse kennis zou niet moeten verdwij-
nen en de mensen moeten de vrijheid krijgen om 
hun manier van leven te kunnen behouden en 
uitdragen. De grote bedrijven die actief zijn in 
een land als Argentinië verdienen enorm veel 
geld en er wordt weinig teruggeïnvesteerd in de 
lokale gebieden. Daardoor worden bestaande 
welvaartsverschillen nauwelijks opgelost en 
alleen maar versterkt. Gelukkig zijn er ook licht-
puntjes en zijn er veel organisaties actief die 
opkomen voor deze mensen en de natuur. Ook 
kunnen wij als consumenten veel bijdragen aan 
een duurzamere wereld door bijvoorbeeld 
 petities te tekenen en biologisch voedsel te 
kopen. De komende periode zal ik in Nederland 
zijn om mijn onderzoeksresultaten op te schrij-
ven. Daarna hoop ik snel weer naar het mooie 
Argentinië te gaan. Mocht je meer willen weten 
over mijn onderzoek of vragen hebben, dit is 
mijn e-mail: n.a.busscher@rug.nl.

Nienke Busscher

Nienke in gesprek met lokale boeren (foto Ellen Hamel)

Rectificatie
In het artikel over de familie Huisman in de 
vorige krant is een fout geslopen. Johannes van 
Zwol heeft niet in Thesinge de lagere school 
bezocht. Hij kwam pas na de lagereschoolleef-
tijd in het dorp te wonen. Hij was wel een jeugd-
vriend van Cor Huisman.
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Rondvaart Zuidlaardermeer

n Groepke van de Noaberstee ging oet 
voaren
Ien n bootje op t meer van Zuudloaren
Wie gingen aal rechtoet, mor op t lest toch 
de bocht om
Want aans as Berend Botje, kwammen wie 
gelukkeg wel weer om 

Met elf personen werd op 20 juli om 14.10 uur 
vertrokken van dorpshuis Trefpunt. Langs een 
mooie route kwamen we om drie uur aan in 
Zuidlaren, waar de rondvaartboot ‘t Hof van 
Zuidlaren op ons lag te wachten. Wij waren, 
samen met één vreemde meneer, de enige 
opvarenden. Hoewel het over de 30 graden was 
stond er gelukkig een fris windje, zodat het heer-
lijk koel was aan boord. 
Er was geen bediening aan boord. Daarom had 
Janna in overleg met de kapitein voor pakjes 
frisdrank gezorgd. Dat ging er lekker in. Dora 
trakteerde ons op tucjes, ook heel lekker met dat 
warme weer. Het was behoorlijk druk op het 
meer, vooral veel surfers. Met zo’n windje gin-
gen die er hard vandoor. Tegen 17.00 uur waren 
we terug in de haven en zochten we de auto 
weer op en gingen we naar ‘Het Hof van Zuid-

Uitstapjes Noaberstee

Met mooi weer en een frisse wind over het Zuidlaardermeer (foto 
Janna Hofstede)

En natuurlijk een heerlijk maal als afsluiter (foto Janna Hofstede)

laren’ (voorheen Sprookjeshof). Hier genoten 
we eerst van een lekker koel drankje op het 
 terras. Daarna gingen we naar binnen voor een 
heerlijk diner. Iedereen kon kiezen wat voor 
soort vlees je wou eten. Zoals van mij lang-
zamerhand bekend is, genoot ik van een heer-
lijke zalmmoot (en velen met mij). Een lekker 
ijsje maakte het diner compleet.
Dik en rond werd de auto weer opgezocht en 
ging het langs een toeristische route naar 
 Thesinge terug. Zo was een gezellige middag 
weer ten einde. Alles was weer goed geregeld 
door Janna, waarvoor onze dank.

Roelie Dijkema

Warffum en Noordpolderzijl

Ons derde uitstapje was op 17 augustus. De 
weergoden waren ons ook nu weer gunstig 
gezind. Het was prachtig zomerweer. Met zes-
tien personen vertrokken we om 13.20 uur en 
ging het via een toeristische route naar Warffum. 
Hier bezochten we het openluchtmuseum. Hoe-
wel ik er al wel drie keer geweest ben, is het toch 
altijd weer een kijkje waard. Je komt er ook erf-
stukken uit Thesinge tegen, zoals een schouw 

uit de boerderij van de Gebr. Jansen in één van 
de kamers. En natuurlijk de ‘David’, het molentje 
dat in het verleden in Thesinge stond. Jan 
 Jansen en ik hebben het verhaal van de David 
verteld. Via de opa (Bolhuis) van Tonny, mijn 
man, kwam het molentje bij de familie Jansen. 
Deze verkocht het molentje later weer voor 25 
gulden aan Cremer. Na veel omzwervingen 
kwam het molentje gerestaureerd in Warffum 
terecht. Op 29 augustus 2014 vond het zijn 
vaste plek in het openlucht museum. Jan  Jansen 
stelde het molentje toen in werking. We hadden 
gevraagd of het molentje kon draaien toen wij er 
waren, maar dat is jammer genoeg niet gelukt. 
Tegen vieren zetten we koers naar Noordpolder-
zijl, waar in café ‘t Zielhoes van een lekkere 
maaltijd werd genoten. Helaas was er geen 
zalm en geen dame blanche te krijgen; maar wat 
er wel was, was ook lekker. Dik en voldaan 
 gingen we langs een omweg naar Thesinge 
terug. De boeren waren druk bezig op het land. 
De spruiten, wortels en siepels stonden er goed 
voor. Overal waren de aardappels al dood 
gespoten. Ik vind dat een naar gezicht.
Tegen 21.00 uur waren we terug in Thesinge en 
was een gezellige middag weer ten einde.

Roelie Dijkema

In 2015 vierde de dansgroep haar 35-jarig 
 jubileum. Inmiddels hebben we het 36e jaar 
alweer gehad en beginnen we op 7 september 
aan het 37e.
We zijn een groep dames variërend in leeftijd en 
gaan het nieuwe seizoen in met zeventien 
leden.
Nieuwe leden, ook de heren, zijn van harte 
 welkom om onze vereniging te verrijken met  
hun lidmaatschap. U bent welkom! De eerste 
maand is gratis en pas wanneer u besluit om te 
blijven wordt u verzocht te betalen. De kosten 
zijn € 12,50 per maand.

Volksdansgroep Klank en Beweging
Met veel plezier (ook de lachspieren maken 
overuren) dansen we elke woensdagmiddag 
vanaf 15.00 uur in dorpshuis De Leeuw in 
 Garmerwolde. Het dansprogramma is zeer ruim 
opgesteld. 
In enkele bejaarden- en verzorgingshuizen is de 
groep een geregelde gast om de bewoners met 
een gezellige middag muziek en dans te verma-
ken. Gezien de reactie van de bewoners en hun 
begeleiders valt dit in goede aarde.
Eén keer per jaar gaan we samen naar Rolde 
voor een dansdag met groepen uit de provincies 
Groningen en Drenthe. We dansen dan tevens 

een demonstratiedans. In december sluiten we 
het kalenderjaar af met alle groepen van onze 
leidster Fieke Polderman (waaronder die in 
Harkstede) en ook dit is altijd super gezellig. De 
eerste woensdag van juni is onze vaste dag van 
de seizoenafsluiting en gaan we samen de hele 
dag op stap met natuurlijk koffie met gebak als 
begin en een etentje aan het eind van de dag.
We zien u graag op 7 september aanstaande 
om 15.00 uur!

Namens het bestuur,
Hilda Dikkema (050 541 6051)

Klank en Beweging, goed voor lijf en leden
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Estafette Thesinger 
Dorpsrun
Meedoen aan de dorpsrun met het hele gezin, 
je vriendengroep of collega’s? Meld je voor  
17 september aan in de categorie ‘Estafette’: 
per team loop je vier keer 4 km met tijdswaar-
neming via het chipsysteem. 
De start op 24 september is om 16.00 uur, gelijk-
tijdig met de andere afstanden en er is een 
aparte prijscategorie. Zie voor informatie onze 
website www.thesingerun.nl of e-mail je vraag 
naar estafette@thesingerun.nl. 
Geef het (stokje) door!Muziek van viool en gitaar weerklinkt zondag  

2 oktober in de middeleeuwse kerk van Garmer-
wolde. Duo LeCoultre&VanHees geeft dan een 
concert met kleurrijke muziek van de Balkan tot 
Zuid-Amerika met componisten als Béla Bartók 
en Astor Piazzolla.

Passie voor muziek
Duo LeCoultre&VanHees bestaat uit Floor 
LeCoultre (Groningen, 1990) en Martin van Hees 
(Groningen, 1990). Zij ontmoetten elkaar op het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag waar zij 
beiden excelleerden in hun studie. Floor (viool) 
slaagde voor haar Masterstudie met een 9,5 en 
onderscheiding. Zij soleerde bij verschillende 
orkesten en won prijzen bij het Prinses Christina 

Van 6 tot en met 11 augustus vond de 81e 
Sneekweek plaats. Ton Bouchier en Roel 
Veenstra zijn kampioen geworden in de 
Sailhorse-klasse! (foto Ton Bouchier)

Concert duo LeCoultre&VanHees
Concours en het Davina van Wely vioolconcours. 
Martin (gitaar) behaalde eveneens een Master-
studie met een 9 en onderscheiding. Hij gaf solo-
concerten in binnen- en buitenland en behaalde 
prijzen bij nationale en internationale gitaarcon-
coursen. Dit frisse duo, opgericht in 2016, speelde 
al op het Grachtenfestival in Amsterdam. Op 2 
oktober laten zij hun passie voor muziek horen 
tijdens een concert in de schitterende kerk van 
Garmerwolde. Aanvang 15.30 uur. Kerk open 
vanaf 15.00 uur. Toegang: € 10,00. Koffie en thee 
in de kerk verkrijgbaar. Reserveren kan via 
kerkvangarmerwolde@gmail.com of 
www.martinvanhees.com, of bel 050 541 63 94. 

Anne Benneker Van Hees en LeCoultre

Vlak voor de zomervakantie werd er nog 
even stevig gerepeteerd in de kerk van 
Garmerwolde. De Trekpadbloazers met hun 
instrumenten, het Gemengd Mannenkoor, 
de toneelspelers, allemaal waren ze volop in 
actie onder regie van Hannie Havenga. 

Meer dan brood
Er moeten nog wat puntjes op de i gezet  worden, 
maar de eerste doorloop op 25 juni verliep zeker 
naar wens. Dat belooft veel voor de uitvoering 
straks in september. Natuurlijk moet er voor die 
tijd nog het een en ander gebeuren. 
En ook de Feestcommissie die de middel-
eeuwse markt verzorgt, heeft nog haar handen 
vol. Want het woord ‘Brood’ betekent niet dat het 
bij brood alleen blijft, er zijn ook warme maal-
tijden te koop. Op deze markt is het niet alleen 
goed eten en drinken, maar valt ook van alles te 
beleven. Vanaf de markt worden de bezoekers 
op speelse wijze meegenomen de kerk in voor 
een verrassende voorstelling met toneel en 
muziek. Na afloop is de markt nog geopend voor 
een gezellige nazit. 

Brood en Spelen: zaterdag 17 september 18.00 
uur en zondag 18 september 15.00 uur, in en 

Voorbereidingen Brood en Spelen in volle gang

De improvisatietoneelgroep in actie (foto Els Knol-Licht)

rond de kerk van Garmerwolde. Entree € 5,00 
en kinderen tot 12 jaar € 2,50. Ook na afloop van 
de voorstelling is de markt nog geopend. 

Reserveren bij voorkeur via 
www.wester-theater.nl/reserveren 
of 050 541 4777.

Anne Benneker
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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  
30 september. 
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 18 september vóór 18.00 uur 
via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Zondag 4 september
afscheid en bevestiging ambts-
dragers
9.30 uur in Thesinge
ds. V.d. Mark uit Wolvega

Zondag 11 september
gezamenlijke dienst
9.30 uur in Stedum
ds. Fröhlich uit Badhoevedorp

Zondag 4 september
Startzondag
9.30 uur L. Hilbers
14.30 uur B. Koerst

Zondag 11 september
9.30 uur ds. J. Huisman
17.00 uur ds. A.C. v.d. Wekken

Zondag 18 september
gezamenlijke Startzondag
10.00 uur in Ten Post
ds. Kok uit Nijeveen

Zondag 25 september
gezamenlijke dienst
9.30 uur in Garmerwolde
mw. Sanne Werkman Groningen

Zondag 18 september
9.30 uur stud. Van der Staaij
14.30 uur stud. Van der Staaij

Zondag 25 september
9.30 uur leesdienst
17.00 uur ds. H.D. Rietveld

Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.00 - 11.30 
uur: Inloopochtend Noaberstee.
Elke zaterdag
-  Thesinge; 15.00 - 22.00 uur: 

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

Molenzicht open.
Vrijdag 2 september
-  Garmerwolde, De Leeuw; 14.00 

- 16.30 uur: KOMBInnen Café.
-  Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 

Ophalen oud papier.
Vrijdag 9 september
Garmerwolde, Kerk; 19.30 uur: 
Feestelijke opening foto-expositie 
‘Lijnen~~spel’. Zie artikel Open 
Monumentendag.
Zaterdag 10 september
Garmerwolde, rondom de 
kerktoren; 11.00 - 16.00 uur: 
Boekenmarkt in het kader van 
Open Monumentendag.

In augustus werd, met op de achtergrond Thesinge, het 
graan weer van de velden gehaald 
(foto Joost van den Berg)

Zaterdag 10 en zondag 11 
september
Garmerwolde, Kerk; 10.00 - 18.00 
uur: Foto-expositie ‘Lijnen~~spel’ 
en kerk geopend voor publiek.
Dinsdag 13 september
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 
uur: Klaverjassen bij ‘De Soos’.
Donderdag 15 september 
Garmerwolde, Kerk; 19.30 uur: 
Het Galante Orkest. Zie artikel in 
deze krant.
Vrijdag 16 september
Garmerwolde, De Leeuw; 14.00 
uur: Workshop ‘Fototransfer op 
hout’. Kosten € 15,00, inclusief 
koffie/thee/ranja en iets  lekkers. 
Opgave bij Cynthia Leurs,  
050 313 4043 of  
cynthialeurs@gmail.com.
Zaterdag 17 en zondag 18 
september 
Garmerwolde, in en rond Kerk; 
15.00 uur: Brood en Spelen. Zie 
artikel in deze krant.

Vrijdag 23 september
Garmerwolde, De Leeuw: In het 
kader van de nationale week 
tegen eenzaamheid en vóór 
ontmoeting gaan we gezellig 
samen eten bij de Garmerstee. 
Liefhebbers kunnen zich tot en 
met 12 september aanmelden bij 
Hillie Ramaker, 050 541 5335.
Zaterdag 24 september
-  Thesinge; vanaf 9.00 uur: 

Ophalen oud papier.
-  Thesinge; 16.00 uur: 10e 

Thesinger Dorpsrun!
Donderdag 29 september
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 
uur: Koffiemorgen. Zowel mannen 
als vrouwen zijn van harte 
welkom.
Zaterdag 1 oktober
Thesinge: Lopend Eten.
Zondag 2 oktober 
Garmerwolde, Kerk; 15.30 uur: 
Concert Duo LeCoultre&VanHees. 
Zie artikel.

Stoomfluitjes
Gevraagd: Voor onze boekenmarkt 
op zaterdag 10 september vragen 
we tweedehands boeken in goede 
staat (liever geen oude thrillers). 
Nieuwe exemplaren zijn natuurlijk 
ook welkom. Hebt u boeken voor 
ons? U kunt ze - na afspraak - bren-
gen, maar we kunnen ze ook bij u 
ophalen. Bel Jan van Dijk, 
050 542 26 35 of Frouwke de Vries, 
050 541 63 94 of 
kerkvangarmerwolde@gmail.com. 

Gevraagd: Een huishoudelijke hulp 
voor twee uur per week in Thesinge. 
Voor reacties en meer informatie: 
050 302 3429 / alypepping@ziggo.nl.


