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GARMER & THESINGER
EXPRESS

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

42e jaargang - september 2016

Brood en Spelen
Garmerwolde staat bekend om zijn grote theaterstukken. Na Scrooge 
en de voorstel ling bij het Eemskanaal in 2014 zijn de  verwachtingen 
dan ook hoog gespannen. Zal het ook dit jaar weer lukken? Op 
 zaterdag 16 en zondag 17 september staat Brood en Spelen op het 
programma, in en rond de kerk van Garmerwolde.

Ik ga meteen de eerste dag. Om 18.00 uur gaan de hekken open en 
stroomt het publiek de middeleeuwse markt op. De mensen in de kramen 
zijn gehuld in passende kledij, stropakken  dienen tot zitplaats. Een rond
reizende muzikant zorgt voor de vrolijke noot, een kaartlegster voorspelt 
de toekomst, een marskramer probeert zijn waren aan de man te brengen 
en een zwerver jaagt iedereen de stuipen op het lijf. Kinderen proberen 
de schandpaal uit, vermaken zich op de wipplank, doen een kipvang
spelletje, enz. Kortom: volop bedrijvigheid. De pompoensoep, chili con 
carne, pannenkoeken en diverse dranken vinden gretig aftrek. 

Voorstelling
Rond 19.10 uur luidt de kerkklok en worden we meegenomen de kerk in. 
De Trekpadbloazers spelen vrolijke muziek; na een tijdje valt het Gemengd 
Mannenkoor in.
Als iedereen een plaatsje heeft gevonden, neemt de schilder Johannes 
van Aken (Peter Havenga) het woord en vertelt over de door hem 
gemaakte gewelfschilderingen. Een ruige on ver zorgde hedendaagse 
zuiplap (Henri Veninga) vindt al dat vrome gedoe maar niks; zijn vrouw en 
dochter hebben hem verlaten en hij zoekt troost in de drank. Om de man 
tot inkeer te brengen, stuurt de schilder hem op pelgrimstocht, samen met 

Henri Veninga in de hoofdrol (foto Sieb-Klaas Iwema)

Peter Havenga in de rol van schilder Johannes van Aken 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

een getuige. Maar hoe de man ook zoekt en probeert, niemand wil hem 
vergezellen. Hij wordt er wanhopig van en ziet allerlei waanvoorstellingen 
(knap in beeld gebracht door de Improvisatietoneelgroep). Uiteindelijk laat 
de man de fles staan en sluit zijn dochter weer in de armen. 
Aan het eind komen alle medewerkers op het toneel en zingen op melodie 
van ‘Land van Maas en Waal’:

De Kerk van Garmerwolde, daar is veel gebeurd
Die staat er immers eeuwenlang en heeft ons dorp gekleurd.
Een heleboel historie … wat lang niet ieder weet.
In oorlog en in vredestijd, gedeelde lief en leed.
Om alles te bewaren, maken wij ons sterk
Voor ’t behouden en ’t beheren van de Ga-a-ar-merwolder kerk!

(Origineel: Boudewijn de Groot/Lennaert Nijgh, tekst: Hannie Havenga)

Het publiek geniet en er klinkt meerdere malen een spontaan applaus. 
Petje af, zoals Hannie Havenga het heden en verleden tot één verhaal 
heeft verweven en jong en oud er bij heeft betrokken!
Rond 20.00 uur staat iedereen weer buiten en kan er nog wat worden 
gedronken en gezellig nagepraat.

Tweede dag
De volgende dag gaat het hek om 15.00 uur open. De lekkere trek kan 
worden gestild met gebak. Na de voorstelling is er warme kippensoep en 
chili con carne.
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(foto’s Sieb-Klaas Iwema)

Tot hun verrassing worden Diena en Douwe Tichgelaar deze middag in 
het zonnetje gezet omdat zij precies 35 jaar zijn getrouwd en altijd klaar 
staan voor het dorp. Dat is zeker een felicitatie waard!
De organisatie kan terugkijken op een geslaagd evenement. Beide dagen 
waren de kaarten volledig uitverkocht en ook het weer werkte mee. 

Hulde aan alle mensen, groot en klein, die op een of andere manier aan 
dit spektakel hebben meegewerkt. Het was in een woord: geweldig!

Hillie Ramaker-Tepper
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Ik kan er wel een boek over schrijven
Veertig jaar bij dezelfde ‘baas’, dat is wel bij-
zonder! Dat kwam ik aan de weet over Coby 
van Huis-Oomkes uit Thesinge toen zij in 
februari jl. in de G&T vertelde hoe ze tijdens 
de ijzeldagen toch op haar werk in Zorgcen-
trum Bloemhof in Ten Boer arriveerde. Ze 
had geen dienst maar besloot om in te val-
len voor haar collega die vanuit Delfzijl met 
geen mogelijkheid op haar werk kon komen.

‘We werken met drie koks in de keuken en zijn 
allemaal wel flexibel in dit soort situaties. De 
bewoners hebben op die dag hun maaltijden op 
tijd gekregen en waren daar erg dankbaar voor. 
De leverancier laat het eten altijd een dag tevo
ren brengen en was er die dag ook met de maal
tijd voor de volgende dag. Dat was wel bijzonder 
omdat de wegen nauwelijks begaanbaar waren.’
Bert, de man van Coby, had haar met de auto 
gebracht. Dat was een griezelig ritje en bij 
Bloemhof moest ze glijdend en kruipend naar 
binnen zien te komen. ‘Het is heel fijn om dit voor 
de mensen te kunnen doen. Ik hou ook het 
meest van het contact met de bewoners. Als de 
bezorger van het eten niet had kunnen komen 
dan hadden we ons ook wel gered. Dan hadden 
we alle patat, kroketten en frikadellen uit de 
 vriezer gehaald’, lacht Coby.

Ouderlijk huis
Op een mooie zomeravond zijn we in gesprek in 
haar beschutte achtertuin naast de molen, met 
een prachtig uitzicht over de weilanden. Coby is 
de jongste dochter van Luitje Oomkes en Corry 
OomkesBosch. Zij heeft twee broers en een 
zus. Haar vader was molenaar op de ‘Germania’ 
en had enkele koeien. Coby hielp thuis al jong 
mee in de huishouding. Toen haar ouders op 
latere leeftijd kleiner gingen wonen in Bedum 
hebben Coby en haar man hun huis gekocht. 
‘Het is een huis met herinneringen en daar 
genieten wij van. Het is fijn dat het in de familie 
is gebleven. Dat vinden mijn broers en zus ook. 
Met een oud huis ben je wel altijd bezig. We 
hebben het aan onze wensen aangepast en 
doen vrijwel alles zelf. Vorig jaar zijn we niet met 
vakantie geweest omdat we buitenom wilden 
verven. Dat vinden we allebei ook mooi om te 
doen. We wonen hier sinds 1989. Daarvoor heb 
ik in de Luddestraat gewoond en toen we 31 jaar 
geleden trouwden zijn we in de Schoolstraat 
gaan wonen. Behalve de korte periode waarin ik 
intern was bij Bloemhof ben ik nooit uit Thesinge 
weggeweest.’

Veertig jaar
Op 2 augustus heeft Coby haar 40jarig jubileum 
gevierd tijdens de koffie op Bloemhof. Ze is flink 
in de bloemetjes gezet. ‘In september gaan we 

nog met 17 man uit eten om het te vieren. Dit zijn 
mijn directe collega’s van het team Voeding met 
hun aanhang. Ik ga elke dag met plezier naar 
mijn werk en hoop het nog lang vol te houden. 
Officieel moet ik nog ruim tien jaar. Mooie rege
lingen zijn er de laatste jaren wel af gegaan. Ik 
werk nu 20 uur waarvan de helft op kantoor. 
Daar doe ik de voedingsadministratie. Dit werk 
doe ik met plezier. Voor mijn vakantie moest ik 
wel voor vijf weken vooruit plannen. Dat is een 
hele klus maar het geeft voldoening als het 
gelukt is. Bij ons in Bloemhof hebben de bewo
ners de keus uit twee menu’s. Bij de deur wordt 
met de bewoner overlegd wat er geserveerd 
moet worden. We noemen dit ‘meals on wheels’. 
De mensen kunnen zelf aangeven wat en hoe
veel ze willen eten. Dit geldt ook voor de brood
maaltijd. Het contact met de mensen is hierbij 
het uitgangspunt. Dit mist Coby erg in haar hui
dige dagelijks werk. De helft van haar dienst
verband werkt ze in de keuken. ‘Daar heb je ook 
niet veel contact met de bewoners. Ik maak 
soep, jus, gemalen voedsel, snacks en ik bak 
broodjes af voor het personeel. Als je mij vraagt 
wat ik het liefst doe in de zorg dan is dat het 
echte verzorgende werk. Het zo dicht mogelijk 
bij en met de mensen werken.’

Jong aan ‘t werk
‘Na de huishoudschool heb ik gesolliciteerd in 
Bloemhof en werd ik direct aangenomen. Mijn 
moeder werkte er toen ook. Zij maakte kamers 
schoon. Dat heb ik ook gedaan en dat gebeurde 
heel ouderwets degelijk. We hielden echt nog 
‘grote schoonmaak’. Ik herinner me dat we altijd 
vreselijk veel lol hadden met elkaar en met de 
bewoners. Ik ben begonnen met de opleiding tot 
bejaardenverzorgende en heb dit werk ook lang 
gedaan. Helaas kon ik de studie niet afmaken 
omdat mijn vooropleiding onvoldoende was.  
En eigenlijk ben ik meer een doener dan een 
leerder. Ik ben toen in de keuken gaan werken. 
Destijds kookten wij de maaltijden zelf en bestel
den we de boodschappen bij de plaatselijke 
middenstand. Vlak voordat het nieuwe gebouw 
in gebruik werd genomen in 2003 werd er een 
centrale keuken in verpleeghuis Innersdijk 
gestart. Dat betekende een hele verandering 
voor het keukenpersoneel. Nooit meer acht 
 kisten spinazie in ijskoud water wassen of puree 
stampen in enorme pannen. Er zijn in de veertig 
jaar dat ik werk heel veel veranderingen door
gevoerd. Je hebt geen keus, maar ik weet dat 
het voor de bewoners vaak ten koste van de 
persoonlijke aandacht is gegaan. Op enig 
moment besloot ik dat ik minder wilde gaan 
 werken. Dit was onmogelijk volgens de directie. 
Toen heb ik gesolliciteerd bij de Thuiszorg. Ik 
werd aangenomen en diende mijn ontslag in bij 

Bloemhof. Nou, dat was niet de bedoeling. Ze 
wilden me niet kwijt en ik mocht minder gaan 
werken. De laatste grote verandering bij ons is 
het loskoppelen van de aanleunwoningen. De 
mensen wonen daar zelfstandig en moeten zelf 
de zorg regelen en ook de maaltijdvoorziening is 
gestopt. Het is wel mogelijk dat men in Bloemhof 
komt eten. Dit geldt voor iedereen die niet meer 
zelf kan of wil koken. Of je nu in een aanleun
woning woont of aan het Koopmansplein. Wat 
ook opvalt is dat de nieuwe bewoners echt 
ouder en hulpbehoevender zijn als ze bij ons 
komen wonen. Gelukkig zijn alle kamers nog 
wel bewoond. Het is zeker spannend hoe de 
ouderenzorg zich de komende jaren ontwikkelt.’

Vrije tijd
‘Thuis ben ik ook altijd wel bezig. In huis is er 
altijd wat te doen en daarbij zorg ik dat de tuin er 
gezellig uit ziet. We hebben alles de laatste tijd 
wel onderhoudsvriendelijk gemaakt. Lang wer
ken in de tuin lukt me niet meer. Ik word geplaagd 
door fibromyalgie en dan moet je het wat rusti
ger aan doen. Dat zit niet in het aard van het 
beestje maar je wordt vanzelf gestraft. Gelukkig 
kan ik creatief bezig zijn met allerlei gefrutsel. Ik 
vind het enig om naar rommelmarkten te gaan 
en bezig te zijn met decoratieve materialen. 
Vanavond heb ik hortensia’s gekregen en daar
mee ga ik morgen aan de slag. Op oasis (groen 
piepschuim, red.) maak ik er bloemstukjes van. 
Als er weer een marktje of braderie is dan ga ik 
ze verkopen. Tot twee jaar terug heb ik toneel 
gespeeld bij WWK. Helaas moest ik er mee 
stoppen. Het lezen van de teksten is voor mij 
lastiger geworden door een oogafwijking. Ik 
werd er heel moe van en dan gaat de lol eraf. 
Dankzij onze hond, een Tervurense herder, 
wandel ik veel. En Bert en ik genieten heel erg 
van dit type hond. Hij is heel sociaal en betrouw
baar. Inmiddels is hij zeven jaar oud. Dit is onze 
derde hond van hetzelfde ras. We hopen dat hij 
heel oud mag worden.’

Truus Top

Coby van Huis (foto Joost van den Berg)
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Boekenmarkt Garmerwolde
Grote opbrengst

De boekenmarkt op zaterdag 10 september rondom de kerk en kerktoren 
van Garmerwolde was een groot succes. Er was heel wat werk aan voor
afgegaan: de kerktoren stond helemaal vol met dozen vol boeken en die 
hebben we allemaal op genre geselecteerd. Er zaten echt prachtige 
exemplaren tussen en de verleiding was groot om onder het werk aan het 
lezen te slaan en zelf vast boeken te kopen.
Zaterdagochtend ruim voor openingstijd stonden de eerste kopers al te 
popelen voor het hek. Maar geen minuut eerder dan klokslag 11.00 uur 
ging de markt open.
Schitterend weer, een gezellige lees en koffietafel in de schaduw van de 
bomen, en veel bezoekers maakten de dag tot een groot succes. Ook 
financieel want de opbrengst was maar liefst € 1600,. Het bedrag is 
bestemd voor de restauratie van het Van Oeckelenorgel.
De markt was georganiseerd door de Plaatselijke Commissie, die de kerk 
beheert namens de Stichting Oude Groninger Kerken. De commissie 
dankt alle schenkers en kopers van boeken en alle vrijwilligers die mee 
hebben geholpen!

Namens de Plaatselijke Commissie, Anne Benneker 

Een kast vol

Tijdens de boekenmarkt is het prachtig weer. Er staan volop boeken bij de 
kerktoren uitgestald, gerangschikt naar genre. Voor elk wat wils: kinder
boeken, stripboeken, romans, thrillers, geschiedenis, religie… Het moet 
al heel gek lopen, wil je daar geen geschikt exemplaar tussen vinden. 
Mijn oog valt op Kruimeltje, Dik Trom, Arendsoog, de Kameleonboeken… 
zou de jeugd van nu die nog lezen? 
Iemand naast me verzucht: ‘Ik heb al een kast vol boeken!’ Maar dat blijkt 
geen excuus om niets te kopen: ‘Lever ze over twee jaar weer in, dan is 
er weer een boekenmarkt.’
Ik zoek verkoeling in de toren. Daar blijken ook nog heel wat ongesor
teerde boeken te staan; voor 1 euro per stuk mag je ze meenemen. 
Er loopt ook een nazaat van de familie Langeland; hij maakt gebruik van 
de gelegenheid en maakt een foto van de rouwborden in de toren.
Terug naar de brandende zon. Het is een gezellige boel, iedereen praat 
met elkaar. Iemand zoekt een romannetje om mee te nemen op vakantie, 
een ander neemt iets mee voor de kleinkinderen. Je moet al een echte 
boekenhater zijn, wil je niet met een of meerdere exemplaren vertrekken; 
velen verzamelen zelfs een hele stapel.
Heeft u de boekenmarkt gemist? Geen nood: de overgebleven boeken 
gaan naar GEO; daar krijgt u op vrijdag 7 oktober een herkansing.

Hillie Ramaker-Tepper

Flinke opbrengst boekenmarkt 2016 (foto Sieb-Klaas Iwema)
De boeken staan te wachten op hun nieuwe eigenaar 
(foto Robert ten Katen)

Foto-expositie ‘Lijnenspel’
De officiële opening van de foto-expositie in de kerk van Garmer-
wolde is op vrijdagavond 9 september. Er blijkt een misverstand 
over de openingstijd: in de G&T staat 19.30 uur, kerk open vanaf 
19.00 uur. De Fotogroep Garmerwolde rekent echter op 20.00 uur en 
is nog druk bezig met de voorbereidingen. Uw fotograaf en verslag-
gever zijn op tijd aanwezig. En er zijn nog twee heren… als dat maar 
goed komt.

Tegen acht uur komt er toch nog heel wat volk op af (jong en oud). De 
opening wordt verricht door Wim Velema en Ton Ensing.
Ton Ensing vertelt over de lijnen in zijn eigen leven. Het begon met de 
schrijflijnen: hij moest netjes op de regels leren schrijven. Daarna volgden 
vislijnen; de lijnen waar aan het eind iets gebeurt. En, een hele tijd later, 
hockeylijnen; als spelverdediger had hij vooral te maken met de denk
beeldige lijnen. En nu dus fotolijnen. 
Er zijn allerlei soorten lijnen: rechte lijnen, gebogen lijnen; horizontaal, 
verticaal, diagonaal, samenkomend in een ster; waterlijnen, lichtlijnen, 
skyline, breuklijnen… Wim Velema test onze kennis over fotografie 
 middels het spel ‘Petje op, petje af’. De laatste en beslissende vraag gaat 
over Paula Dunne: hoelang is zij al lid van de Fotogroep Garmerwolde? 
Jan Knot uit Lewenborg kent haar en weet het antwoord: 15 jaar. Hij wint 
de prijs en mag een fotowerk uitzoeken en meenemen naar huis. Paula 
krijgt ter ere van haar jarenlange lidmaatschap een leuk fotoboeket 
 aangeboden.
De fotoclub bestaat op dit moment uit de volgende acht personen: Joke 
de Jong, Koos Zeedijk, Margriet de Haan, Bart Buist, Paula Dunne, 
 Willemke Bulder, Ton Ensing en Wim Velema.
Het is heel verrassend om al die verschillende lijnen op de foto’s te ontdek
ken: bij bruggen, schepen, gebouwen… maar ook in de natuur en gewone 
dagelijkse dingen.

Hillie Ramaker-TepperDe leden van de fotogroep (foto Andries Hof)
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De herindeling komt er aan. Nog 2 jaar en 4 
maanden, oftewel 852 dagen, resteren tot  
1 januari 2019. De beoogde ingangsdatum van 
de herindeling met in elk geval Groningen en 
zeer waarschijnlijk ook Haren.
U volgt natuurlijk ook de berichten in de media. 
En het zal u ook zijn opgevallen dat er een groot 
verschil van inzicht bestaat tussen het gemeente
bestuur van Haren en het provinciaal bestuur. 
Waar een meerderheid van de Harense 
gemeenteraad én een deel van de bevolking 
ervan overtuigd is dat Haren voldoende toe
komstbestendig is, hebben Gedeputeerde 
 Staten en een ander deel van de Harense bevol
king een tegenovergestelde mening. De ver
wachting is gerechtvaardigd dat de gemeente 
Haren zich tot het uiterste zal blijven verweren 
tegen een opgelegde herindeling.
Van een opgelegde herindeling is voor onze 
gemeente geen sprake. Nadat de gemeente
raad in oktober 2015 heeft besloten tot her
indeling met de gemeente Groningen, wordt hier 
aan gewerkt. De gemeente Groningen heeft 
uitgesproken met Ten Boer te willen herindelen 
en de gesprekken hierover verlopen in goede 
harmonie.

Ik heb de indruk dat ook onze inwoners de nood
zaak van een herindeling inzien. Dat maak ik op 
uit de reacties tijdens de dorpenronde, eerder dit 
jaar. Afgelopen dinsdag 30 augustus was in het 
gemeentehuis een informatiemarkt. U kon zich 
laten informeren over het nut en de noodzaak 
van een herindeling. En bezoekers konden een 
reactie achterlaten op de vraag: wat vindt u van 
de aanstaande herindeling en welke zaken vindt 
u van belang om mee te nemen in de gesprek
ken met de fusiepartner(s). Ongeveer 30 in 
woners bezochten deze avond.
Mogelijk heeft de samenwerking, die Ten Boer al 
vanaf 2007 met de gemeente Groningen heeft, 
de angst voor een herindeling met ‘de grote 
broer’ grotendeels weggenomen. Veel  inwoners, 
verenigingen en bedrijven hebben al contacten 
met Groningse medewerkers. Over het alge
meen hoor ik hier positieve berichten over. 

De gemeentelijke herindeling
Natuurlijk gaat er wel eens iets mis, maar vóór 
2007, toen Ten Boer alles nog zelf deed, ging 
ook niet alles alleen maar goed.
Geen weerstand dus tegen de op handen zijnde 
herindeling. Slikken onze inwoners alles dan 
voor ‘zoete koek’? Nee, zeker niet. Er zijn ook 
zorgen en aandachtspunten geuit, zoals:
  Ten Boer moet geen wijk van Groningen 

 worden
  Ik wil geen stadjer worden
  De afstand tot het gemeentebestuur en de 

medewerkers wordt groter
  Wat gebeurt er met onze voorzieningen?
  Kan ik in Ten Boer nog mijn paspoort aan

vragen?

Dit zijn zo ongeveer de voornaamste geluiden 
die we te horen krijgen. Ik kan me hier alles bij 
voorstellen. De afstand wordt groter, letterlijk en 
figuurlijk. Het voltallige college zal niet meer 
jaarlijks in elk dorp op bezoek komen. U zult niet 
meer onaangekondigd bij de wethouder kunnen 
binnenlopen. De raad van de nieuwe gemeente 
vergadert aan de Grote Markt en neemt daar 
beslissingen die ook voor onze inwoners van 
belang zijn. En komen er inwoners uit de 
gemeente Ten Boer in de Groningse gemeente
raad??
En nee, natuurlijk wordt u als Ten Poster, Wolter
sumer of Thesinger geen stadjer. U blijft wie u 
bent. En u houdt uw eigen adres en postcode. 
Wel verandert het kombord: 

Hoe ziet het verdere traject er uit richting de 
 herindeling?
Medio september stellen Gedeputeerde Staten 
het ‘Herindelingsontwerp’ vast. Dit ontwerp ligt 
ter inzage vanaf woensdag 21 september tot 
woensdag 16 november 2016. Tijdens deze 
periode kunnen zienswijzen over de herindeling 

worden ingediend bij gedeputeerde staten. In 
zijn vergadering van 28 september praat onze 
gemeenteraad over het ontwerp. In november 
wordt het ontwerp ter vaststelling voorgelegd 
aan Provinciale Staten.
In december gaat het herindelingsvoorstel van 
de provincie naar de Minister van Binnenlandse 
Zaken. In maart 2018 zijn de ‘reguliere’ verkie
zingen voor de gemeenteraad, maar de raden 
van Groningen, Ten Boer en Haren blijven in 
functie tot eind 2018. In oktober 2018 zijn de 
verkiezingen voor de raad van de herindelings
gemeente, zodat per 1 januari 2019 een nieuw 
gemeentebestuur kan aantreden.

Ten Boer was al, nog voordat de provincie 
ingreep, in gesprek met Groningen over de 
organisatie van de nieuwe gemeente. Belang
rijke onderwerpen in deze gesprekken zijn voor 
Ten Boer het behoud van de voorzieningen 
zoals bibliotheek, zwembad en sportvoorzienin
gen, maar ook een gemeenteloket. Verder 
maken we afspraken over hoe de nieuwe 
gemeente toegankelijk blijft voor de inwoners en 
hoe we de service aan inwoners verder kunnen 
verbeteren.
U heeft als inwoner van de gemeente Ten Boer 
nog volop gelegenheid om uw wensen en 
ideeën aan ons kenbaar te maken. In de maand 
oktober worden er weer bijeenkomsten in de 
drie gemeenten georganiseerd over het herin
delingsontwerp en kunt u uw zienswijze met ons 
bespreken. Natuurlijk is ons uit gesprekken met 
inwoners al aardig duidelijk geworden wat u 
belangrijk vindt. Maar u kunt nog steeds onder
werpen inbrengen die wij meenemen in het 
overleg met onze fusiepartners.
Een heel verhaal, maar het onderwerp is belang
rijk genoeg om u hier zo goed mogelijk bij te 
betrekken. Heeft u vragen of opmerkingen over 
de herindeling, neem dan contact met ons op. 
De lijntjes zijn kort!

André van de Nadort, uw burgemeester
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Bijna iedereen in Garmerwolde en Thesinge 
heeft zaterdag 27 augustus wel even een boer
derij of monument bezocht. En dan kwamen er 
ook nog heel veel mensen uit de wijde omgeving 
naar onze dorpen. Tenminste dat moet haast 
wel als je ziet hoeveel bezoekers er zijn geturfd: 
een kleine duizend in totaal. We hadden die dag 
dan ook prachtig weer. Dat nodigde gewoon uit 
om de fiets te pakken en eens even je eigen 
omgeving in te gaan. Kijken bij de boerderij, bij 
het ‘slootje vissen’, bij de Kloosterkerk, bij de 
molen of bij de Tuinfair. Om er een paar te 
 noemen.
Zoals u ongetwijfeld weet wordt Pronte Pracht 

Pronte Pracht 2016
georganiseerd door de Agrarische Natuur
vereniging Ons Belang en de Historische 
 Commissie Garmerwolde. Die samenwerking 
op dit gebied bevalt ons goed. Dus we gaan 
door. Volgend jaar alweer voor de zesde keer op 
rij. En wel op zaterdag 9 september. Dat week
end zijn ook de Open Monumentendagen 2017. 
Het leek ons handig om daarbij aan te sluiten. 
Zet die datum alvast in uw agenda.
We willen volgend jaar de route iets verlengen, 
we willen nagaan of er, naast Ritsema, bij meer 
bedrijven aan de Bovenrijgerweg animo is om 
mee te doen.
Tot slot: alle deelnemende bedrijven en alle vrij

De prachtige schouw in Boerderij Steenhuis aan 
de Lageweg (foto Joost van den Berg)Vol aandacht ‘slootje vissen’ (foto Sieb-Klaas Iwema)

willigers, die zich allemaal belangeloos hebben 
ingezet om Pronte Pracht 2016 tot een succes 
te maken: heel hartelijk bedankt. En… we 
 rekenen volgend jaar natuurlijk weer op jullie.

Henk Vliem

Vanaf 15 september kunnen groepen inwo-
ners en lokale bedrijven in het aardbevings-
gebied een opstartbijdrage aanvragen voor 
hun lokale energieproject. Een bijdrage voor 
bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, een 
ledenwervingscampagne of het oprichten 
van een coöperatie. Aanvragen kunnen wor-
den ingediend bij het Servicepunt Lokale 
Energie Voorwaarts van de Natuur en Milieu-
federatie Groningen en Groninger Dorpen.

De komende jaren wordt 400.000 euro ingezet 
om startende energieinitiatieven in de negen 
aardbevingsgemeenten een duwtje in de rug te 
geven. Dit is nodig omdat het veel initiatieven 
ontbreekt aan budget om een project daad
werkelijk van de grond te krijgen. Met de bij
drage wordt deze drempel weggenomen. Zo 
kunnen nog meer mensen aan de slag met 
energie besparing en duurzame energieopwek
king in hun dorp.

Initiatiefnemers kunnen maximaal 10.000 euro 
aanvragen voor hun eerste activiteiten en 
opstartkosten. Ook groepen die al iets langer 

Opstartbijdrage helpt energie-initiatieven verder
bezig zijn kunnen hiervan gebruikmaken. Heeft 
u een idee? Het Servicepunt Lokale Energie 
Voorwaarts helpt u graag bij het opstellen en 
indienen van uw plan. 
Alle informatie over de opstartbijdrage is te 
 vinden op www.servicepuntlev.nl. De eerste 
belangstellenden hebben zich inmiddels al voor 
een bijdrage gemeld!

Ambitie: dekkend netwerk
Samen met alle betrokkenen werken we uitein
delijk aan een dekkend netwerk van energie
initiatieven, zodat alle bewoners in het aard
bevingsgebied de mogelijkheid hebben zich bij 
een initiatief aan te sluiten. 

Programma Lokale Energietransitie
De bijdrage van 400.000 euro komt uit het 
 programma Lokale Energietransitie. Vanuit het 
leefbaarheidsprogramma Kansrijk Groningen 
heeft de Nationaal Coördinator Groningen 
(NCG) vijf miljoen euro beschikbaar gesteld om 
het Programma Lokale Energietransitie uit te 
voeren in de negen aardbevingsgemeenten. 
Het programma wordt uitgevoerd door de Natuur 

en Milieufederatie Groningen, Groninger Ener
gie Koepel, Grunneger Power en de Provincie 
Groningen. Met het programma worden lokale 
energieinitiatieven geënthousiasmeerd en 
onder steund, met als doel de energietransitie te 
versnellen. 

Kansrijk Groningen
Het Programma Lokale Energietransitie maakt 
deel uit van Kansrijk Groningen. Dit is de over
koepelende naam voor alle programma’s die 
opgesteld zijn door maatschappelijke organisa
ties, overheden en NAM om de leefbaarheid in 
Groningen te versterken en kansen te creëren. 
De coördinatie van Kansrijk Groningen ligt bij de 
NCG. Het programma wordt gefinancierd door 
NAM. Meer informatie is te vinden op www.
kansrijkgroningen.nl.

Bron: Digitoal Nijsblad van september 2016 
van Groninger Dorpen 

(zie www.groningerdorpen.nl/actueel/nijsbladen)



8

Jarenlang was de viswedstrijd in het Maar 
langs De Dijk voor de kinderen van de basis-
school een vast onderdeel van de startweek, 
georganiseerd door de PKN kerk Thesinge/
Garmerwolde.
Maar de startweek werd een startzondag, 
kinderen vissen niet (veel) meer en de roep 
om een viswedstrijd verstomde.

Bij de voorbereidingen van de startzondag 
kwam ook het idee naar boven om deze jaren
lange traditie uit de startweek nieuw leven in te 
blazen. De laatste visavond was al zo lang gele
den gehouden dat zelfs de oudste kinderen op 
de basisschool nooit aan de viswedstrijd hadden 
deelgenomen.
De publiciteit vooraf was gering. Eén A4’tje op 
de schooldeur van de Til en een aankondiging  
in Onderweg. Zou dat voldoende zijn voor een 
grote opkomst? Dat zou donderdag 15 sep
tember blijken.

Veel animo
Dat er wel enige animo zou zijn bleek toen er in 
de voorafgaande week jonge vissers in de hoge 
begroeiing langs het Maar werden gesigna
leerd. Gelukkig werd er, na het nodige heen een 
weer gepraat over wie er verantwoordelijk was 

Viswedstrijd weer in ere hersteld
voor het onderhoud van de walkant, op het laat
ste moment door de gemeente toch nog 
gemaaid.
Om even voor zes melden zich de eerste jonge 
vissers met hun ouders en werd het vistuig in 
gereedheid gebracht. Dat de vissen trek hadden 
bleek al meteen toen voorafgaande aan de wed
strijd Patrick van Zanten een vis naar boven 
haalde aan een haakje zonder aas. Dat beloofde 
veel.
Om even over zes konden zo’n zestien kinderen 
beginnen aan de wedstrijd. Dat aantal liep de 
volgende minuten op tot vijfentwintig deel
nemers. Die deden allemaal hun best om een 
van de vier prijzen in de wacht te slepen. Een 
prijs voor de grootste vis, een prijs voor de klein
ste vis, een prijs voor het meeste aantal vissen 
en een prijs voor de mooiste vis.
Mede door het mooie weer was het aan de 
waterkant gezellig druk. En er werd flink gevan
gen. De vis werd direct gemeten en netjes terug
gezet in het water of belandde in meegebrachte 
emmers om later gemeten en geteld te worden. 
Verreweg de grootste vis die uit het water kwam 
was Joost de Goey die een misstap maakte en 
tot zijn middel in het water kwam te staan. 
Gelukkig kon hij zonder haakje weer op het 
droge komen.

De uitslag
Om half acht klonk het eindsignaal en konden de 
prijzen worden verdeeld. Stijn Oomkes, die 
vooraf al had geoefend, won de beker voor de 
meest gevangen vis. Hij hengelde 19 vissen op 
de walkant. Julia Dijkerman ving er ‘maar’ drie. 
Maar wel de twee grootste: 18,5 en 20,5 cm. De 
derde beker ging naar Jorrit van der Veen. Hij 
was één van de drie deelnemers die geen vis 
gevangen had. De jury had daarvoor drie enve
loppen gemaakt met daarin een tekening van 
mooie vissen. En Jorrit trok de envelop met 
daarin de mooiste vis. Voor de prijs van de 
kleinst gevangen vis kwamen drie zeer jonge 
deelnemers in aanmerking: Luuk de Goey, Koen 
Vos en Levi Bol. Alle drie hadden zij (of hun 
vader?) een vis van 6 cm gevangen. Zij mochten 
hun hengel nog één keer uitwerpen en hun best 
doen als eerste nog een vis te vangen en zo de 
beker te winnen. Maar zó jong en om kwart voor 
acht ook nog een vis vangen; dat gaat niet 
samen. De hengels werden daarom over ge
dragen aan de vaders en Martijn Bol haalde voor 
zoon Levi de laatst te vergeven beker binnen.
Alle deelnemers kregen nog een flesje drinken 
en een zakje snoep en de meesten kijken nu al 
uit naar volgend jaar.

Koos van de Belt

Grote opkomst van hengelaars (foto Joost van den Berg)De grootste vis komt aan wal: Joost de Goey 
(foto Janna Hofstede)
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Beter leren schaatsen of gewoon lekker bewe
gen op het ijs, dat kan vanaf 14 oktober op  
de vrijdagmiddag van 17.00 tot 18.15 uur op 
 Kardinge.
IJsvereniging Presto uit Garmerwolde verzorgt 
dan het hele winterseizoen schaatstrainingen 
voor jong en oud. De trainingen worden gege
ven door deskundige trainers. De training is voor 
iedereen toegankelijk, na opgave. Je kunt ook 

IJsbaan van Presto in wording
In het voorjaar heeft Presto besloten een ijs-
baan aan te leggen op het tweede veld van 
GEO. Het idee was om klei aan te voeren en 
van die klei een dijk te maken. Op de ver-
gadering van Presto werd er al wat moeilijk 
gekeken toen het plan om gratis klei aan te 
voeren werd besproken. Een kennis van een 
van de bestuursleden kwam met het idee om 
de klei voor de dijk van het veld te schrapen: 
‘Er is daar toch goede klei genoeg.’ Na een 
grondonderzoek werd in overleg met loon-
bedrijf Groothoff aldus besloten. 

Maar het werk kwam vanwege de natte zomer 
eigenlijk niet goed van de grond: als het te nat 
was kon het niet, was het droog dan moest 
Groothoff loonwerken voor de boeren. Groothoff 
heeft Presto begin september in contact 
gebracht met kraanbedrijf Kramer uit Metsla
wier, het bedrijf heeft ervaring met de aanleg van 
ijsbanen onder andere in Engwierum en ook met 
de aanleg van waterbekkens voor de opvang 
van water bij wateroverlast. En een week later 
zette een vakbekwame kraanmachinist het hele 
veld op de kop, schraapte nauwkeurig de teel
aarde en de humusrijke klei er af, en bouwde 
een prachtige dijk van grijze, vette klei op. Een 
klein detail: hij woelde de klei onder de dijk wat 
los om zo de dijk en de onderliggende klei tot 
een geheel te maken, blijkbaar een machinist 
met kennis van zaken en een kraan voorzien 
van GPS om nauwkeurig te werken. De drai
nage onder het veld is aan NOzijde gedeeltelijk 
verwijderd en afgestopt, aan de andere zijde 
van het veld moeten de afvoeren te zijner tijd 
tijdelijk afgestopt worden bij de slootwal.
De teelaarde en de humusrijke klei is weer over 
de dijk en het veld verdeeld en het veld is ver
volgens met een laser gestuurde kilverbak vlak 
gemaakt door loonbedrijf Van der Laan uit Over
schild, die ook het gras heeft ingezaaid. Het 
graszaad is geleverd door Ten Have Seeds, een 

Harm Jan Havenga (Presto) en Bart Kramer (kraanbedrijf Kramer) bespreken de voortgang 
(foto Ton Bouchier)

bedrijf uit Scheemda, die voor de toepassing 
ijsbaan en schapenweide een graszaad met een 
zeer sterke zode heeft geadviseerd. 
Het bestuur van Presto hoopt nu op vorst, de 
laatste twee seizoenen heeft het nauwelijks 
gevroren en de winters daarvoor gooide 
sneeuwval telkens roet in het eten, voordat de 

‘Eend van Presto’ het Damsterdiep op kon om 
een baan te maken. Op deze ijsbaan moet het 
mogelijk zijn om met een lichtgewicht sneeuw
ruimer de baan sneeuwvrij te maken als het ijs 
nog relatief dun is. Daarna nog even vriezen en 
dan kunnen de schaatsers los!

Schaatsen op Kardinge met Presto
eerst een paar keer op proef komen en je 
vriendje of een kennis meenemen.
Ook is het in overleg mogelijk een clinic van 3 
trainingen te volgen, op een andere avond. Het 
gaat vast weer eens vriezen en dan ben je voor
bereid op een mooie schaatstocht.
Voor informatie en opgave: J. Hartog, tel: 050 
541 9734, of bij het bestuur, telefoonnummer 
050 541 6587. Email: jacobhartog@gmail.com.

Het KOMBInnen café werd in de startperiode 
twee keer per maand op vrijdag gehouden in het 
dorpshuis te Garmerwolde. 
De KOMBInnencafés met workshop, op de 
derde vrijdag worden redelijk goed bezocht en 
deelnemers en bezoekers zijn enthousiast. De 
reguliere cafés (eerste vrijdag, zonder work
shop) trekken minder publiek en daarom heb
ben we besloten ons te concentreren op de 
workshopcafés en is er dus nog maar een keer 
per maand KOMBInnencafé.

KOMBInnen voortaan 1x per maand
De eerstvolgende is 21 oktober met de work
shop ‘Sokpoppen maken’, toegankelijk voor 
jong (vanaf ongeveer 8 jaar) en oud. Verder 
hopen we dit jaar nog een workshop ‘Mozaïek’ 
en een leuke kerstworkshop te kunnen geven.
Natuurlijk kan iedereen (ook zij die niet deelne
men aan de workshop) gezellig binnenlopen 
voor een kopje koffie of thee met iets (meestal 
zelfgebakken) lekkers. Voor je eigen creatieve 
bezigheid of een gezellig gesprek is natuurlijk 
ook altijd plek.

Dus KOM BInnen op 21 oktober! Het café is gra
tis, de workshop kost € 5,00 incl. twee koffie, 
thee of ranja met iets lekkers. Opgave en info: 
cynthialeurs@gmail.com.

We zoeken nog enkele vrijwilligers om ons te 
ondersteunen. Het gaat om een cafémiddag en 
een vergadering per maand.
Eind dit jaar evalueren we hoe het gaat, we hou
den u op de hoogte! Ook via onze Facebookpa
gina KOMBInnen Garmerwolde.

Cynthia Leurs
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Nieuwe bewoners 
Begin juli zijn aan de W.F. Hildebrandstraat 
49 Jan Dirk en Annie Maatjes komen wonen. 
Zij hebben de laatste tien jaar in Winsum 
gewoond, maar wilden graag wat dichter bij 
hun werk, hun tweedehandsboekenzaak in 
Lewenborg, wonen. Toen ze in aanmerking 
kwamen om hun nieuwe woning te huren, 
was er geen enkele aarzeling. Zowel het 
huis, het dorp, het uitzicht richting Ten Boer 
en de garage waren een reden om onmiddel-
lijk ja te zeggen.

Winkel
Jan Dirk en Annie handelen in tweedehands 
boeken en dito stripboeken. Zij hadden al langer 
hun webwinkel boekenthuis.nl. Toen het werk 
van Dirk Jan als oudpapierinzamelaar voor de 
gemeente Groningen ophield, was dat een 
teleurstelling maar het bood vervolgens wel een 
kans om naast de webwinkel ook een ‘echte’ 
winkel te openen in een nieuw pand aan de 
Kajuit in Lewenborg, eveneens Boekenthuis 
geheten. In deze winkel verkopen ze hun boe
ken, stripboeken en lp’s. De boeken zijn te koop 
vanaf € 0,30 tot € 250,00. En er zit van alles 
tussen: gewone boeken, soms eens een bijzon
dere aanwinst en een ruim aantal grootletter
boeken. 
De winkel is zes dagen in de week geopend. De 
tijd die dan nog resteert, gebruiken ze om  
bijvoorbeeld rommelmarkten in de regio te 
bezoeken om te bekijken of daar nog wat van 
hun gading tussen zit. Ze zeggen een goed 
gevoel te hebben voor welke boeken interessant 
kunnen zijn voor hun handel. En ze verwerken 
tussendoor thuis nog de bestellingen die via de 
webwinkel binnenkomen.

Spannend
Het is even spannend geweest of de zaak open 
kon blijven. Perikelen met de gemeente Winsum 
maakten dat zij een aantal spannende maanden 
achter de rug hebben, maar onlangs hebben ze 
duidelijkheid gekregen en kunnen ze door met 
de zaak. Op RTV Noord hebben ze daar 
over hun verhaal kunnen doen (youtube.com/
watch?v=kSVJwxaJsYE) en die reportage geeft 
tevens een leuk inkijkje in hun winkel. 
Zo op orde als de winkel is, is het in huis nog 
niet. Het belangrijkste was de garage, waar een 

goed dak op moest (met dank aan een handige 
zwager) en die goed geïsoleerd moest worden, 
zodat de garage als opslagruimte voor de 
boeken voorraad kon dienen. Ook de grootste 
klussen in huis zijn gedaan, de rest komt in de 
loop van de tijd. En ter ontspanning… Jan Dirk 
en Annie hebben veel met hun boeken, maar 
zelf die boeken lezen doen ze nauwelijks. 
Dan kijken ze liever even tv.

Simone Tjakkes

Jan Dirk en Annie (foto Andries Hof)

Guus en de kapotte klok van de Kloosterkerk
Guus Ottens is vier jaar en hij woont met zijn 
ouders Alfred en Esther en zijn zusje Noor 
aan de Kapelstraat 10 in Thesinge. In het 
centrum dus en vlakbij de Kloosterkerk. De 
klok is stuk en daardoor is Guus van slag en 
eigenlijk zijn ouders ook een beetje.

Een praatgraag jongetje
Als baby al was Guus altijd aan het brabbelen. 
En dat is zo gebleven. ‘Guus is altijd in voor een 
praatje’, vertelt Esther. Elke morgen rond half
zeven wordt Guus wakker. Hij zou dan het liefst 
meteen zijn bed uitgaan en een praatje met 
papa en mama maken. Maar halfzeven, dat is 
nog te vroeg. Guus weet al heel lang dat hij uit 
zijn bed mag komen als de klok zeven uur slaat. 
Zo gaat het altijd. De klok slaat zeven, en Guus 
springt uit bed. 
Maar de laatste maanden slaat de klok heel 
onregelmatig en staat soms zomaar stil. En nu 
weet Guus niet meer wanneer hij uit bed mag 
komen. Hij vraagt vaak: ‘Mag ik er al uit?’ En 
krijgt dan te horen dat hij nog even moet wach
ten omdat het nog geen zeven uur is. Het duurt 
soms zo lang voordat zijn ouders eindelijk zeg

Vroege vogel Guus Ottens 
(foto Joost van den Berg)

gen dat het zeven uur is, dat Guus het niet meer 
volhoudt. Dan klimt hij toch gewoon uit bed en 
kletst zijn vader en moeder de oren van het 
hoofd. 

Arme Guus, arme ouders
De plaatselijke commissie staat voor een raad
sel. Er is al van alles geprobeerd om de klok 
weer te maken. Soms slaat de klok wel en soms 
staat hij zomaar stil. Dus heeft de commissie nu 
professionele hulp gevraagd aan de Stichting 
Oude Groninger Kerken. Welke klokkenmaker 
kan de klok maken?
Guus hoopt dat de klok weer snel gemaakt 
wordt, dan weet hij eindelijk weer wanneer hij uit 
bed mag. En zijn ouders hopen het ook. Dan 
kunnen zij weer rustig doorslapen tot zeven uur.

Irene Plaatsman
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Een van de discussiepunten tijdens de 
informatieavond over de verbetering van de 
Stadsweg tussen Ten Boer en Noorddijk is de 
breedte van het nieuw aan te leggen fietspad 
(foto Andries Hof)

De Stadsweg anno 2016 (foto Andries Hof)

Op zondagmiddag 30 oktober vindt voor de 
veertiende keer het muziekfestival  Meziek 
mit Bus plaats. Een uniek festival op drie 
locaties in Ruischerbrug, Zuidwolde en 
 Thesinge, met drie bands en een stel ouder-
wetse bussen die de bezoekers van de ene 
naar de andere locatie brengen.

Meziek mit bus 2016
De bands
In Café Moeke Vaatstra in Zuidwolde spelen de 
Nederlandse Sunset Travelers: vier oudgedien
den die het muzikale hart op de goede plaats 
hebben zitten. Ze excelleren in oude Ameri
kaanse rhythm & blues. 
In het dorpshuis Ruischerbrug treden The Silver 

Dimes op. De Dimes zijn pas kort bij elkaar maar 
maken met hun debuutplaat en hun spetterende 
liveoptredens snel naam & faam.
In Trefpunt Thesinge geeft Joost de Lange met 
z’n Rock/Blues Experience acte de présence. 
Stevige blues met een flinke dot rock, waarin het 
virtuoze gitaarspel van Jimi Hendrix, Rory 
 Gallagher en Stevie Ray Vaughan doorsijpelt.

De prijzen
Dagkaart: € 20,00. Losse kaarten per locatie:  
€ 5,00.

De kaarten
Reserveringen + kaartverkoop vanaf 1 oktober.
Info over de bands, aanvangstijden, bus 
schema en kaartverkoopadressen (met bij
behorende opstapplaatsen voor de bustour) op  
www.meziekmitbus.nl.

Ton Ensing

The Silver Dimes
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Nieuwe cursus improvisatietheater
Op woensdagavond 9 november start Kees 
Zoethout een nieuwe cursus improvisatie-
theater in het dorpshuis in Garmerwolde. 
Om erachter te komen of zo’n cursus iets 
voor je is kun je op woensdagavond 2 
novem ber, van 20.15 tot 21.45 uur naar het 
dorpshuis in Garmerwolde komen voor een 
gratis kennismakingsavond.

In het najaar van 2015 zijn Richt Bouma en Kees 
Zoethout gestart met de eerste cursus impro
visatietheater voor volwassenen. Centraal 
 stonden verschillende improvisatietechnieken, 
waarbij het accent ligt op authentiek spel dat  
als vanzelf ontstaat vanuit lichaamshouding, 
 intentie, contact en vooral heel veel plezier. Het 
enthousiasme van de spelers leidde eerst tot 

een vervolgtraining en daarna tot een collage 
van zelfbedachte scenes rondom het thema: 
‘Angst en Beven’ die in april 2016 voor een volle 
zaal in het dorpshuis van Garmerwolde is gepre
senteerd.
Hierdoor werd het enthousiasme alleen nog 
maar meer aangewakkerd. De cursusgroep 
werd een theatergroep en leverde een bijdrage 
aan Brood & Spelen, het theaterevenement dat 
was bedacht en georganiseerd vanuit Rederij
kerskamer Wester en dat op 17 en 18 septem
ber in en om de kerk van Garmerwolde te zien 
was.

En de groep gaat gewoon door, wil zich verder 
bekwamen in de verschillende vormen van 
improvisatiespel en zoekt nieuwe leden! Mocht 
je dus zin hebben in het volgen van een cursus, 
dan is dit je kans. Tijdens de gratis kennis
makingsavond op woensdag 2 november kun je 
je aanmelden voor een cursus van zeven lessen 
voor € 70,00, alle op woensdagavond van 20.15 
– 21.45 uur in het dorpshuis in Garmerwolde. 
Daarna volgt bij voldoende animo in januari een 
vervolgcursus. Aanmelden kan door een mailtje 
te sturen naar kees@katsina.nl onder vermel
ding van: improvisatietheatergroep. 
Meer informatie vind je in de Facebookgroep: 
Improvisatiegroep Garmerwolde en Thesinge. 
Graag tot ziens!

Kees Zoethout

De cursisten improviseren 
(foto Andries Hof)

Felicitas opent met toneelgroep Waark
‘Ik goa noar Tahiti’ van de Groningse theater
groep Waark op vrijdagavond 14 oktober a.s. in 
dorpshuis Trefpunt is de eerste voorstelling van 
het nieuwe seizoen van Stichting Felicitas. Een 
heel bijzondere en indrukwekkende voorstelling 
in een prachtig decor. Het merendeels Gronings
talige stuk handelt over de laatste dagen van 
drukker/kunstenaar Hendrik Werkman voor hij 
zou worden gefusilleerd.
De titel ‘Ik goa noar Tahiti’ verwijst naar een 
denkbeeldige vlucht van Werkman naar dit tro
pische eiland. De schilder Gauguin liet zich door 
Tahiti inspireren en vervolgens werd Werkman 
op zijn beurt geïnspireerd door het kleurgebruik 
van Gauguin.
Het stuk werd voor het eerst opgevoerd in het 
Werkmanjaar 2015 maar is nu ook nog zeer de 
moeite van het bekijken waard.
Voor de voorstelling, die om 20.00 uur begint, 
geeft Jikke van der Spek een lezing over het 
werk van Werkman. De lezing begint om 19.00 
uur. Mensen die de lezing niet kunnen of willen 
bijwonen, kunnen de zaal in vanaf ongeveer half 
acht.

De entree voor de voorstelling met eventueel de 
eerder genoemde lezing bedraagt € 12,50. 
‘Vrienden’ krijgen voor maximaal vier kaarten  
€ 2,50 korting per kaartje. 
Kaarten kunt u reserveren door een mail te 
 sturen naar stichtingfelicitas@gmail.com of te 
bellen naar 06 14 948 438.

Op www.thesinge.com/cultuur/felicitas kunt u 
het hele programma van de stichting voor het 
seizoen 20162017 vinden.

Pluc Plaatsman, Stichting Felicitas

Erik Bulthuis als Werkman 
(foto Henk Veenstra)
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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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‘De Soos’
De klaverjasavond in september 
heeft de volgende uitslag 
opgeleverd:
Jan Dirk Maatjes 5369
Henk Vliem 5349
Wilma Tammeling 4600
Pia Pops 4477

De volgende keer is op dinsdag  
11 oktober, aanvang 20.00 uur,  
in dorpshuis De Leeuw te 
Garmerwolde. 

Jeu de boules
Van mei t/m augustus zijn de dames van de voormalige Vrouwen van Nu 
iedere laatste woensdag van de maand bij goed weer te vinden op de 
jeudeboulesbaan in Garmerwolde. Zo ook op woensdagavond 31 
augustus. In een supergezellige sfeer namen negen dames het tegen 
elkaar op. Wie ligt er het dichtste bij? In geval van twijfel wordt er deskun
dig gemeten…
Janna en Pia zorgden voor koffie en thee met wat lekkers en dankzij 
‘bankdirecteuren’ Carel en Abel kon er ook weer gebruik worden gemaakt 
van de bankjes.
Jeu de boules is een leuk spel voor jong en oud. Jammer dat de baan in 
Garmerwolde niet wat vaker wordt gebruikt.

Hillie Ramaker-Tepper 

Het bankje
De til
Die goede oude til
wat heb je over je laten komen?
Ach vroeger was het ‘s avonds stil
daar zal je nog vaak van dromen.
Maar nu: boem, boem, boem, wat een lawaai
dat is een trekker met een wagen met gras of hooi
en voor de bankjezitters is er dan geen gezwaai.
Zoals bij vele dorpsgenoten, altijd even vriendelijk
en dat is mooi.

Door de bank genomen, zouden we 
kunnen zeggen, was het een vrij 
druk bankzitseizoen. Alleen we krij
gen nu toch echt een probleem: 
plaats gebrek. Nee niet als we op het 
bankje zitten en er rijden enorme 
grote tractoren langs (die zelfs fiet
sers met ondersteuning niet kunnen 
bijhouden  ze moeten soms in de 
Kerkstraat even wachten  maar dat 
is hun probleem). Nee, er komen 
steeds meer bankzitters. Zowel 
mannelijk als vrouwelijk. De meeste 
vrouwen die plaatsnemen hebben 
veel informatie, dat is nogal logisch, 
vrouwen zijn nieuwsgierig en daar is 
niks mis mee! Sorry dames, ik word 
een oude nicht en die zijn misschien 
nóg nieuwsgieriger.
Hallo even tot de orde! De orde is in 
dit geval: volgend jaar een bankje 
erbij?! Wie betaalt dat? Dorps
belangen, de topsponsor van ons 
mooie dorp? 
Nee, andere discussie. Iemand die 
het zou kunnen sponsoren, kwam 
een bekende tegen. Ondergete
kende kende de man in kwestie 
niet. Toen zijn vrouw vroeg of smid 
Siekman hier woonde, was het dui
delijk. Een oud Thesinger, op haar 
derde was ze verhuisd naar Lop
persum. Ach Loppersum, daar 
woonde mijn tante. ‘Ja, die ken ik’, 
was haar antwoord. En we woon
den naast een familie waarvan de 

(jongste) dochter al sinds jaar en 
dag in Thesinge woont, en die op 
dat moment met haar man net 
terug keerde van een vakantie aan 
het Gardameer. Weer terug naar 
de realiteit: ja, smid Siekman had 
de smederij. Later toen hij met pen
sioen was, trok hij aan de touwtjes. 
Dat was bij Floralia. En dat was  
de bloemententoonstelling in de 
niet gereformeerde school. ‘Mocht 
jij daar dan naartoe?’, vroeg 
mevrouw. ‘Jazeker, dat heb je als je 
een moeder hebt, die niet alleen 
van bloemen houdt, maar ook van 
hervormden.’
En toen passeerden twee jonge 
heren, nee niet in zo’n strak ren
nersfietspak, maar gewoon in een 
Tshirt en korte broek. Op mijn 
vraag aan één van hun welk bedrijf 
ze vertegenwoordigden  er stond 
namelijk op:  Scheissenbach GmbH 
(dat is Gesellschaft mit beschränk
ter Haftung = Besloten Vennoot
schap), was het antwoord: ‘Dat 
Tshirt heb ik gekocht in een twee
dehandswinkel.’
Ach, misschien is er voor ons ook 
een tweedehandswinkel die een 
bankje kan leveren? En over die 
grote trekkers en hoe die allemaal 
ook mogen heten: die zullen vol
gend jaar waarschijnlijk nog groter 
zijn.

Jakob van der Woude

Er wordt goed gekeken en gemeten wie er het dichtstbij ligt 
(foto Joost van den Berg)

Zo’n grote hijskraan zien we niet vaak in Thesinge. De nieuwe schuur 
van LMB Oudman is inmiddels bijna klaar (foto Renee Oudman)
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Agenda

Foto van de maand

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge

Colofon
Eindredactie
Garmerwolde
Hillie RamakerTepper  050 541 5335
Marja Wijnandde Poel  06 41 160 523
Thesinge
Jan Ceulen  050 311 6551
Fotograaf Garmerwolde
Andries Hof  06 44 066 124
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 28 
oktober.
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 16 oktober vóór 18.00 uur 
via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Zondag 2 oktober 
viering avondmaal 
9.30 uur in Thesinge
ds. Diemer uit Bedum
Zondag 9 oktober
gezamenlijke dienst 
9.30 uur in Ten Post
mw. Werkman uit Groningen
Zondag 16 oktober
11.00 uur in Garmerwolde
ds. Langenburg uit Middelstum

Zondag 23 oktober
gezamenlijke dienst 
9.30 uur Kloosterkerk Ten Boer 
Verzorgd door Lectoren
Zondag 30 oktober
10.00 uur in Thesinge
ds. Struif uit Oosterwolde

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

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

Molenzicht open.
Zaterdag 1 oktober
Thesinge; 18.30 uur: Lopend Eten. 
Verzamelen in het Trefpunt.
Zondag 2 oktober
Garmerwolde, Kerk; 15.30 uur: 
Concert Duo LeCoultre&VanHees, 
viool en gitaar
Toegang: € 10,00. Reserveren: 
kerkvangarmerwolde@gmail.com 
of www.martinvanhees.com,  
050 541 63 94.
Donderdag 6 oktober
Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur: 
Presentatie definitieve dorpsvisie.
Vrijdag 7 oktober
  Garmerwolde, dorpshuis De 

Leeuw; 17.00 uur: Dorpsborrel.
  Garmerwolde, gymzaal; 18.30   

20.00 uur: Rommelmarkt GEO.
  Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 

Ophalen oud papier.
Maandag 10 oktober
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 
uur: Presentatie Dorpsvisie 
Garmerwolde.
Dinsdag 11 oktober
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 
uur: Klaverjassen bij ‘De Soos’. 
Nieuwe leden zijn van harte 
welkom.

Voor de jaarlijkse huttenbouw, gehouden door de Buurt- en 
Speeltuinvereniging Ruischerbrug, was ook dit keer veel 
belangstelling, de laatste week van de zomervakantie 
(foto Andries Hof)

Donderdag 13 oktober
Garmerwolde, De Leeuw; 14.30 
uur: Bijeenkomst Garmerstee. Met 
een voorlichting door iemand van 
de Rabobank over o.a. internet
bankieren.
Vrijdag 14 oktober
  Thesinge, Trefpunt; 19.00 uur: 

lezing Werkman. 20.00 uur: ‘Ik 
goa noar Tahiti’ van theatergroep 
Waark. Zie artikel.

  Ten Boer; van 13.00  16.00 uur: 
Aanleveren snoeihout bij de 
werkplaatsen, Boltweg 1.

Vrijdag 21 oktober
Garmerwolde, De Leeuw; van 
14.00 – 17.00 uur: KOMBInnen
café. En van 14.15 – 16.30 uur: 
Workshop ‘Sokpoppen maken’ 
door Betsy Appelman. Zie artikel.
Zaterdag 22 oktober
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen 
oud papier
Dinsdag 25 oktober
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 
uur: Inloopavond Themagroep 
Festiviteiten, Sport en Cultuur..
Woensdag 26 oktober
Thesinge, Trefpunt; 19.30 uur: 
Film ‘As it is in heaven’.
Donderdag 27 oktober
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 
uur: Koffiemorgen. Hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd.
Vrijdag 28 oktober
Ten Boer; van 13.00  16.00 uur: 
Aanleveren snoeihout bij de 
werkplaatsen, Boltweg 1.
Zondag 30 oktober
Thesinge, Ruischerbrug en Zuid  
wolde; Meziek mit Bus. Zie artikel.

Wist-u-dat…
  het Nationaal MS Fonds nog 

naarstig op zoek is naar collec
tanten voor de MS Collecteweek 
van 21 t/m 26 november?

  u zich hiervoor kunt opgeven op 
de website www.mscollecte.nl?

Stoomfluitjes
Te koop gevraagd
Ik ben op zoek naar drainage
buizen om de grond rond mijn huis 
droog te krijgen. Misschien heeft 
iemand overtollig materiaal liggen 
dat ik voor ‘n zacht prijsje kan 
kopen?
Mareen Becking, 06 85 289 751.

Gratis af te halen
Deze Ficus Benjamina of ‘treurvijg’ 
op G.N. Schutterlaan 32, Thesinge.

(foto Joost van den Berg)


