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42e jaargang - november 2016

Met pensioen en dan…
Op 2 november was de voortuin bij Lieske en 
Han  Mandema in Garmerwolde versierd met 
kerstverlichting. Even leek het alsof de kerst 
al was begonnen. De feestverlichting had ech
ter een andere reden. Han is met pensioen!

Han heeft 30 jaar als kinderarts gewerkt. Hij 
begon in 1986 met een tijdelijke aanstelling bij 
het Martini-ziekenhuis. Nog datzelfde jaar solli-
citeerde hij er naar een permanente. Tegelijker-
tijd werd hij door het toenmalige AZG (nu 
UMCG), waar hij ook zijn opleiding had gevolgd, 
teruggevraagd. Dit gaf Han de keuze uit twee 
banen. Uiteindelijk koos hij voor de baan bij het 
AZG, omdat het gemakkelijker leek om in de 
toekomst nog eens te wisselen van een baan bij 
een academisch ziekenhuis naar een bij een 
perifeer ziekenhuis dan andersom. Dit omdat in 
een academisch ziekenhuis meer werd ver-
wacht dat je de nieuwste ontwikkelingen in het 
medische onderzoek bijhield.

Rol in een academisch ziekenhuis
Die overstap naar een perifeer ziekenhuis is er 
nooit van gekomen. Han is tot aan zijn pensioen 
bij het UMCG werkzaam gebleven. Een weten-
schappelijk onderzoeker voelde Han zich echter 
niet. ‘Elke vijf jaar heb ik mij afgevraagd of ik nog 
wel op mijn plek zat in een academisch zieken-
huis zonder wetenschappelijk onderzoek te 
doen.’ Het opleiden van artsassistenten en 
coassistenten bleek in een academisch zieken-
huis echter ook waardevol. Han voelde zich 
daarin altijd erg gewaardeerd, zodat hij toch 
steeds concludeerde dat hij zijn plek in het 
UMCG wel waard was. Dit bleek ook duidelijk uit 
een symposium dat ter gelegenheid van Han’s 
pensioen werd gehouden. Door de kinderartsen 
in opleiding werd benoemd dat zij vooral géén 
afscheid namen van Han (in de hoop dat hij 
langs zal blijven komen). Ook vele andere col-
lega’s van Han spraken een grote waardering uit 
voor zijn werk.

Symposium
De titel van het symposium ter gelegenheid van 
het pensioen van Han was: ‘Het cement tussen 
de stenen.’ Deze titel had in Han zijn werk alles 
te maken met zijn verbindende karakter. In 
zieken huizen worden artsen steeds meer opge-

Han Mandema (foto Andries Hof)

leid tot deelspecialisten, met bijvoorbeeld een 
specialisatie in het hart of de neurologie. Han is 
in zijn werkzame bestaan in de eerste plaats 
steeds algemeen kinderarts geweest. Hij heeft 
het dan ook altijd belangrijk gevonden dat een 
ziek kind in zijn geheel wordt gezien. Er moest 
gezorgd worden dat iemand de coördinatie en 
het overzicht hield over alle deelspecialismen. In 
dergelijke coördinatie in de patiëntenzorg was 
Han heel goed en uiteindelijk leidde dit er toe dat 
hij een aantal jaren Chef de Clinique van de 
kinder afdeling en later ad interim hoofd van de 
algemene kindergeneeskunde is geweest. De 
managementtaken in dergelijke functies lagen 
Han echter veel minder. ‘Van een management-
cursus heb ik geleerd dat ik geen manager wilde 
zijn.’ Toen hij de mogelijkheid kreeg om deze 
functies aan anderen over te dragen deed hij dit 
dan ook graag.

Sociale pediatrie
Een bijkomend effect van de functie van Chef de 
Clinique was dat veel lastige problemen rondom 
patiënten bij Han terechtkwamen. ‘Daar bleek ik 

wel talent voor te hebben’. Dit maakte dan ook 
dat toen de hoofden van de kindergeneeskunde 
en de kinder- en jeugdpsychiatrie besloten dat 
deze afdelingen meer samen moesten werken 
ze uiteindelijk onder meer bij Han terecht kwa-
men. Samen met een psychiater van de kinder- 
en jeugdpsychiatrie ontstond zo in Groningen de 
Sociale Pediatrie. Opnieuw was hierbij het zien 
van de gehele patiënt erg belangrijk. De sociale 
pediatrie draaide om de drie-eenheid tussen 
lichaam, geest en brein en daarmee dus ook de 
verbinding tussen verschillende deelgebieden.
Soms vond Han het echter ook heel prettig om 
met het ‘technische’ artsenwerk bezig te kunnen 
zijn. Daarom is hij gedurende zijn loopbaan ook 
als kinder-intensive-care-arts blijven werken. 
Op deze afdeling draait het om het stabiel hou-
den van de fysiologie van een kind. Dat is een 
heel andere manier van werken. In al het werk 
dat Han deed was het echter zaak om in de 
breedte te blijven kijken en zo nodig met 
 creatieve oplossingen te komen. ‘Als het niet 
kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het 
kan, dat is altijd een credo van mij geweest.’
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Pensioen
Zijn creativiteit zal Han nu op een andere manier 
kwijt moeten. Dat zal echter geen probleem zijn, 
want aan het huis is altijd voldoende op te knap-
pen en te verbouwen. ‘Ik heb verschillende din-
gen rond het huis laten liggen tot na mijn pensi-
oen. Die projecten kan ik nu mooi oppakken.’
Andere plannen die Han heeft voor de komende 
tijd is het opruimen van al zijn gereedschap. Dit 
plan wordt sterk ondersteund door de kinderen 
die graag regelmatig gereedschappen lenen, 
maar ze niet kunnen vinden. Naast de kinderen 
lopen er inmiddels ook zeven kleinkinderen en 
een aantal achterneefjes rond waar regelmatig 
op gepast wordt. Dat betekent dat dagelijks uit-
slapen er nog niet inzit. En we mogen natuurlijk 
zijn vrouw Lieske niet vergeten. Met haar zal 
Han nog regelmatig eropuit trekken in de cam-
per. En mocht Han zich ondanks alles toch nog 
gaan vervelen, dan heeft hij voorlopig altijd nog 
een nul-aanstelling bij het UMCG.

Freek Mandema Han en Lieske op het symposium (foto Frank van Nieuwkerk)

Elf november is de dag…
Wat was het een schitterende, iets frisse, maar 
windstille avond om met de lampion te lopen. 
Het waren ook prachtige lampions: zelf gemaakt 
van papier, papier-maché of een mooie pom-
poen. Met kaarslichtjes en mooie liedjes, soms 
met een nieuwe tekst, soms in het prachtig 
 Gronings. En de beloning was een mandarijn, 

Kinderen van de OBS Garmerwolde liepen al 
vroeg op de dag een rondje. In de kerk zongen 
ze uit volle borst wel tien liedjes. En na afloop 
mochten ze klokluiden. 
(foto Angmar van Rijn)

Sint Maarten was ook bij de burgemeester een 
succes (foto Joost van den Berg)

Lampionnen in 
soorten en maten 

(foto Sieb-Klaas 
Iwema)

peer of snoep/chocolade. Dat gaf een enthou-
siast glunderend kinderhoofdje. Op naar de 
 volgende bel. En in ieder geval de tas ‘goed vol’ 
en nog dagen nagenieten.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema
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Vervolg fototentoonstelling Thesinge
Als het een beetje meezit, krijgt de foto
tentoonstelling van vorig jaar in de Thesin
ger feestweek een vervolg. Toen stonden 
er ongeveer vijfentwintig foto’s in het dorp 
opgesteld – buiten, op de plek waar de foto
graaf ze ooit had genomen. Bij de komende 
tentoonstelling zullen de foto’s opnieuw 
buiten staan, maar langduriger dan eerst, en 
voorzien van een bijbehorend verhaaltje.

Hieronder staat een voorbeeld afgedrukt van 
wat ons voor ogen staat: een foto en een ver-
haaltje. Zoals u ziet, hoeft het geen foto te zijn 
van een topfotograaf. Het is de bedoeling om de 
foto en het verhaaltje te tonen op een beschei-

den, stevig paneeltje dat op een stevig paaltje 
staat.
En omdat een verhaal vaak is ingebed in andere 
verhalen, en achter een eerste foto vaak een 
tweede en derde opduiken, zal ook daar plaats 
voor worden gemaakt. Eventuele extra foto’s en 
verhaaltjes zult u straks, via een zogenaamde 
QR-code, op uw mobiele telefoon kunnen zien. 
Een QR-code is zo’n soort streepjescode, maar 
dan met vierkantjes.

Maar zonder foto’s geen expositie. Daarom zijn 
wij, de organisatoren van de expositie, op zoek 
naar foto’s. De afgelopen honderd jaar, en lan-
ger geleden, zijn overal in en om Thesinge foto’s 

gemaakt die de moeite waard zijn om te laten 
zien. Vaak zijn ze weggestopt in oude foto-
boeken of schoenendozen. Het gaat om foto’s 
van plekken in het dorp die er tegenwoordig niet 
meer zijn of die er heel anders uitzien. Hebt u 
misschien geschikte foto’s en wilt u die even aan 
ons uitlenen voor het maken van een kopie, 
neem dan contact op met een van ons. Of mail 
naar: fototentoonstellingthesinge@gmail.com.
Alvast bedankt!

Wolter Karsijns
Andries van der Meulen

Janna Hofstede
Edzard Krol

Harm ten Cate (1898-1976) in zijn nog jonge boomgaard, vermoedelijk 
in de jaren vijftig. Aan de rand van de boomgaard staat zijn huis,  nummer 
48, dat hij in 1950 had laten bouwen. Verderop is de woning van 
Schutter laan 28 te zien. Ertussen staan nog geen andere huizen. Pas 
halverwege de jaren zestig volgde nummer 30, waar het echtpaar 
 Bruggina en Hendrik Bos ging wonen, samen met Simon, de broer van 
Hendrik. De boomgaard – van een halve hectare – liep door tot en met 
de tuin van nummer 44. In 1952 stond de grond voor 4000 gulden in de 
boeken.
Behalve appels (allerlei soorten), peren (de allerlekkerste stoofpeertjes: 
roodkokers, 2 uur koken) en pruimen (blauwe en gele) kweekte Ten 
Cate ook groenten, aardbeien, zwarte bessen, rode bessen en fram-
bozen. Bij het oogsten kwam de hele familie helpen. ‘De frambozen 
moest je heel voorzichtig van het stokje halen,’ zegt Jannie Sibma, 
kleindochter van Harm en geboren in het huis van haar opa, ‘anders 
werden ze beurs en werd opa heel boos. De frambozen werden in van 
die mintgroene kartonnen bakjes gedaan en naar de veiling op de 
 Peizerweg gebracht.’
Van de boomgaard alleen kon Ten Cate niet rondkomen. ’s Ochtends 
en ‘s avonds ging hij bij de boeren langs, om monsters van de melk te

nemen, die hij in een monsterflesje stopte (met een rubberen dopje 
erop) en naar Hendrik Oomkes in Garmerwolde bracht.

Wie goed kijkt, kan nu nog enkele van de oorspronkelijke fruitbomen 
zien staan.

De Historische Commissie Garmerwolde zal komend voorjaar weer een 
Foto- en praatmiddag organiseren. En wel op zaterdag 25 maart 2017, in 
dorpshuis De Leeuw. Aanvang 14.00 uur. Meer informatie volgt nog.

Verder zijn we van plan om op zaterdag 9 september 2017 weer Pronte 
Pracht te organiseren. Pronte Pracht is onze jaarlijkse fiets-/ontdekkings-
tocht langs boerderijen en monumenten hier in Garmerwolde en  Thesinge. 
Dit evenement organiseren we samen met de Agrarische Natuur vereniging 
Ons Belang.
Tenslotte nog een vraag: heeft u misschien een foto van brug 4 te 
 Garmerwolde? Of kent u iemand die zo’n foto heeft? Zo ja, dan graag even 
een seintje. Zie de foto bij dit artikel.

Henk Vliem

Foto- en praatmiddag en Pronte Pracht 2017

Dit type brug lag vroeger op een aantal plaatsen over het Eemskanaal. 
In totaal 15 stuks. Bij Garmerwolde lag brug 4. Deze foto is van brug 11 
te Appingedam (collectie gem. Delfzijl).
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Ook dit jaar viel er weer bij alle inwoners van 
Thesinge een smaakvolle flyer van de Stich
ting Felicitas in de bus. Het programma voor 
het seizoen 2016/2017 wordt op deze manier 
onder de aandacht gebracht. Wie zijn de 
mensen die zich zo actief bezig houden met 
het organiseren van culturele activiteiten 
in Thesinge? In de Kloosterkerk, de thuis
haven van de stichting, heb ik een gesprek 
met Pluc Plaatsman, Clara van Zanten en 
Marion Vuijst. Dit drietal heeft sinds decem
ber 2011 de organisatie in handen.

Cultuur
De Stichting Felicitas is in december 2009 opge-
richt door de Thesingers Annelies van Noortwijk 
en haar partner Julius Ros. Samen met een 
vriendin uit Groningen zetten zij het werk van 
Rudi Bremer voort die indertijd met de Stichting 
OSA concerten organiseerde in de Kloosterkerk. 
Stichting Felicitas is genoemd naar de bescherm-
heilige van het voormalige Thesinger klooster 
waarvan de Kloosterkerk het enige overblijfsel is. 
Pluc was al betrokken bij de beginperiode van 
Felicitas en toen Annelies en Julius ermee stop-
ten vroeg hij Marion en Clara erbij.
Hun gezamenlijke doelstelling is om zes à acht 
keer per jaar een gevarieerd aanbod samen te 
stellen dat een breed publiek aanspreekt. Dit 
kan behalve muziek ook theater, dans of cabaret 
zijn. Ook aan de kinderen wordt gedacht. Zo is 
er op zondag 12 februari een voorstelling met 
drie trombones en een tuba die geschikt is voor 
kinderen én volwassenen.

Geschikt voor Thesinge
‘In juni willen we het programma voor het nieuwe 
seizoen klaar hebben. Dan hebben we zelf voor-
stellingen bezocht, recensies gelezen, filmpjes 
bekeken op YouTube en vaak ook tips van men-
sen gekregen’, vertelt Pluc. ‘We worden ook wel 
benaderd door mensen die zich aanbieden via 
de mail. Zelf heb ik Jan Brokken, die op het 
 programma staat voor 19 maart, per mail bereikt. 
Ik had zijn boek gelezen en besloot om een 
poging te doen. Dit belooft een indrukwekkende 
middag te worden.’

Felicitas

Marion: ‘Pluc doet wel het grootste deel van het 
werk wat betreft de pr en de contacten. Hij zorgt 
dat de info naar de kranten gaat en in de biblio-
theek hangt. Ook houdt hij het programma van 
Felicitas op de site van Thesinge bij (www.the-
singe.com/felicitas). Clara zet het nodige op 
Facebook. We brainstormen vooraf en maken 
elkaar enthousiast.’ Clara: ‘In goed overleg 
regelen we de werkzaamheden rond een voor-
stelling. Het is altijd wel spannend of er vol-
doende reserveringen binnen komen. En ook 
tijdens een voorstelling is het best spannend of 
het in de smaak valt bij het publiek. Tenslotte 
doen we het voor de Thesingers. We willen de 
inwoners een plezier doen met onze keuze.’
Pluc: ‘We kunnen beschikken over twee prach-
tige locaties. De Kloosterkerk is de eerste keus 
maar soms moeten we uitwijken naar het dorps-
huis Trefpunt omdat de voorstelling daar beter 
past. Theater te Water en de toneelgroep Waark 
zijn daar voorbeelden van. We moeten natuurlijk 
altijd kijken naar het prijskaartje van een voor-
stelling. De entreeprijs wordt daardoor bepaald. 
Als een voorstelling niet kostendekkend is dan 

moeten we hopen dat we het de volgende keer 
weer compenseren. Gelukkig hebben we een 
groep ‘Vrienden van Felicitas’ die zorgen voor 
een financiële buffer en daar zijn we ontzettend 
blij mee.’

Meedenken
Het komende programma is weer met zorg 
samen gesteld. Dit najaar speelde toneelgroep 
Waark al in dorpshuis Trefpunt en was de Kloos-
terkerk het podium voor klarinetorkest Capric-
cio. Maar er volgt meer, zoals een nieuwjaars-
concert en de al genoemde voorstellingen in 
februari en maart met als afsluiting ‘Kabarett’ in 
het dorpshuis. Marion: ‘De eerste twee voorstel-
lingen van dit seizoen waren echt prachtig en de 
reacties van de bezoekers waren alleen maar 
positief. Wij willen heel graag feedback van 
bezoekers en dorpsgenoten en staan open voor 
ideeën. Het belangrijkste is natuurlijk dat de 
Thesingers enthousiast zijn en naar de voorstel-
lingen komen.’

Truus Top-Hettinga 

Stichting Felicitas met v.l.n.r.: Clara van Zanten, Marion Vuijst en Pluc Plaatsman 
(foto Joost van den Berg)

Stichting Felicitas had een bijzonder optreden 
georganiseerd. Op donderdagavond 10 novem-
ber gaf het Capriccio Clarinet Orchestra een ver-
rassend mooi concert in de Kloosterkerk. Dirigent 
John de Beer leidde de verschillende nummers 
met veel humor in. Van klassiek, tot pop en film-
muziek, van alles speelden de bijna dertig orkest-
leden. De sopraan-, alt-, bas- en contrabasklari-
netten klonken als een heus symphonie-orkest. 
Dat maakt het orkest zo uniek. Capriccio treedt 
dan ook op over de hele wereld.
Het publiek was na afloop heel enthousiast. Bij-
zonder zo’n orkest, zomaar in een dorpje als 
Thesinge, op zomaar een donderdagavond in 
november.

Irene Plaatsman

Optreden Capriccio Clarinet Orchestra in Thesinge

Capriccio in actie (foto Pluc Plaatsman)



6

Op de landelijke Natuurwerkdag, zaterdag 5 
november, gaven vrijwilligers overal in het 
Nederland het landschap een onderhoudsbeurt. 
Ook op het kerkhof van Garmerwolde werd hard 
gewerkt door een enthousiaste groep mensen. 
Er was ook volop media-aandacht. Radio Noord 
was met het zaterdagochtendprogramma ‘Noord 
en Ommeland’ (met Marcel Nieuwenweg) van 
10.00 tot 12.00 uur te gast. En op RTV Noord 
waren live beelden te zien in het programma 
Expeditie Grunnen.

Anne Benneker

Natuurwerkdag in Garmerwolde

Het natuurwerkdagteam 
vol goede moed op het kerkhof 

(foto Jur Bekooy)

Kerk Garmerwolde eerste SOGK-kerk op zonne-energie
De kerk van Garmerwolde maakt als eerste 
van de kerken van Stichting Oude Groninger 
Kerken (SOGK) gebruik van zonneenergie. 
De kerk wordt regelmatig gebruikt, voor 
kerkdiensten en voor allerlei activiteiten. 
Maar door de stijgende energielasten wordt 
het steeds moeilijker de exploitatie rond 
te krijgen De Plaatselijke commissie ging 
daarom op zoek naar middelen om de ener
gielasten te drukken. En vond samen met de 
SOGK en dankzij de subsidie van het Loket 
Leefbaarheid een oplossing.

Zonnige toekomst 
Met name het verwarmen en verlichten van 
onze grote kerk is een kostbare zaak. Omdat de 
kerk een rijksmonument is, zijn er niet veel 
mogelijkheden om het gebouw zelf aan te pas-
sen of om zonnepanelen op het dak van de kerk 
te plaatsen. Daarom werd een nieuwe energie-
zuinige cv-ketel in het stookhok geplaatst en op 
het bijgebouwtje Kerkhörn werden zonnepane-
len geplaatst. Dit initiatief werd mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage van Loket Leefbaar-
heid. We zien de toekomst weer zonnig tege-
moet!

Namens de Plaatselijke commissie,
Anne Benneker

Zonnepanelen op Kerkhörn 
(foto Sieb-Klaas Iwema)
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Na de traditionele herfstopruiming en snoeibeurt 
van het kerkhof van de Kloosterkerk in Thesinge 
werd het maaiersgilde door Pluc Plaatsman 
ludiek bedankt voor bewezen diensten in het 
afgelopen jaar. De koffie en haverkoek werd 

Ode aan het Maaiersgilde

Er werd weer volop meegeholpen tijdens 
de natuurwerkochtend bij de Kloosterkerk 
in Thesinge 
(foto Joost van den Berg)

Het gedicht, een variatie op Marsmans‘ gedicht 
Denkend aan Holland, klonk ongeveer zo:

In… Thesinge zijn grasmaaiers
Grasmaaiers, grasmaaiers
In Thesinge zijn grasmaaiers
Oh wat is dat fijn / oh zij doen hun best / die doen 
goed hun best

Zij… doen hun werk twee keer per jaar
twee keer per jaar, twee keer per jaar
Zij doen hun werk twee keer per jaar
Oh wat is dat fijn (… en wij doen de rest)

Na een borrel en snert in De Oude School 
keerde de rust weer terug op het kerkhof.

Hans van den Berg

afgesloten met een virtueel cultureel vijfluik.
In een ludieke toespraak werd de maaikunst 
door hem verbeeld in een preek, een lied, een 
film een dansvoorstelling (de dans van ‘de 
oranje maaiers’) en een gedicht.

Stage in Gent
Studenten van allerlei opleidingen lopen 
steeds vaker stage in het buitenland. Zo 
kwam Emma Tammens uit Thesinge voor 
haar opleiding tot verpleegkundige in België 
terecht. Zij is derdejaars op het Alfa College 
in Groningen.

‘Vorig jaar liep ik stage in het Heymanscentrum 
in Groningen op de afdeling revalidatie. Dit werk 
vond ik prachtig en zou ik later graag weer gaan 
doen, hoewel het lichamelijk best zwaar is. Op 
de afdeling waar ik werkte hadden de cliënten 
veel ondersteuning nodig. Nu loop ik sinds sep-
tember tot half februari volgend jaar mijn tweede 
stage in het Universitair Ziekenhuis in Gent.
De keuze voor België werd bepaald doordat ik 
graag ervaring wilde opdoen in een ziekenhuis. 
In Nederland waren alle stageplekken in zieken-
huizen al verzegd. Ik had me laten vertellen dat 
een stage in België heel leerzaam is. Dat is ook 
wel gebleken. Ik werk op de afdeling Kort Verblijf 
Heelkunde en mag veel verpleegtechnische 
handelingen uitvoeren.

Het werk is gevarieerd en ik krijg ook nog de 
gelegenheid om extra ervaring op te doen. Zo 
mag ik een operatie bijwonen en een dagdeel 
meelopen met de afdeling bloed prikken.’
 
Op kamers
‘Met zes leerlingen van onze school ben ik naar 
Gent gegaan. Met vier daarvan woon ik in een 
appartement. Dat is super gezellig en we hebben 
veel steun aan elkaar. Ons doel is duidelijk: we 
willen onze stage met een voldoende afsluiten.
Ik mis Thesinge en thuis wel heel erg. Ik denk 
wel dat dit een mooie en leerzame ervaring is. 
Het is allemaal nieuw voor mij: op mezelf wonen 
en ver van huis zijn. Ik weet wel dat het wonen 
en werken hier in Gent voor mij eenmalig is.
De taal was in het begin wel lastig. Ik kon de 
mensen amper verstaan. Het viel mij mee hoe 
snel je gewend raakt aan het Vlaams. Je hoort 
natuurlijk de hele dag niks anders. Ik heb er nu 
helemaal geen probleem meer mee.
Wat ik in de toekomst ga doen weet ik echt  
nog niet. In een ziekenhuis heb je zoveel ver-
schillende afdelingen, functies en zorgvragers.  

Ik weet nog niet precies wat ik wil. De revalidatie-
afdeling heb ik ook erg mooi gevonden.’

Truus Top

Emma (foto Henk Tammens)

Wist-u-dat…
•  je inzamelen samen doet?
•  de OBS Garmerwolde het goed gedaan heeft 

in de E-waste race?
•  de schooljeugd op een nette zesde plek 

geëindigd is?
•  er 1631 oude elektronische apparaten wer-

den opgehaald / gebracht?
•  het totaal aan punten 27570 bedroeg?

•  de opbrengst van de rommelmarkt voor voet-
balvereniging GEO € 1345,- bedroeg?

•  de publieke belangstelling groot was?
•  er volgend jaar op de eerste vrijdag in oktober 

weer een rommelmarkt wordt georganiseerd?

•  Theo de Wit van de Plaatselijke Commissie 
Thesinge het euvel van de klok heeft ontdekt?

•  hij het uur- en slagwerk met een paperclip 
weer aan de praat kreeg?

•  de klokkenmaker het nu definitief heeft her-
steld en de Thesingers de klok nu weer dage-
lijks kunnen horen?

•  u op 21 januari ‘blue monday’ kunt wegzingen 
met twaalf bekende wereldsongs?

•  dit gebeurt bij Theo’s eetcafé in De Leeuw, 
Garmerwolde?

•  alle opbrengsten voor het dorpshuis zijn?
•  u zich kunt opgeven via het dorpshuis of per 

mail trspijker@email.com (en vol vol is)?
•  in het volgende nummer van de G&T meer 

info komt?

•  fotoproject ‘Thesinge in beeld’ van 20 tot en 
met 22 januari gaat exposeren? 

• er meer informatie volgt?
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Het huisje aan Hendrik Ridderplein 3 in 
 Thesinge wordt sinds 1 juli dit jaar bewoond 
door Elske. Na een warme ontvangst met 
thee, zelfgebakken chocoladecake en nadat 
ondergetekende met een zacht knorrende 
cavia op schoot op de bank geïnstalleerd is, 
vertelt Elske dat zij hier met name voor de 
rust gekomen is. In haar laatste woning in de 
stad had ze buren boven, links en rechts van 
haar en dit zorgde voor veel rumoer. 

Elske groeide op in Lewenborg en studeerde 
biologie aan het Biologisch Centrum in Haren, 
nu bekend als woon- en werkplek De Biotoop. 
Op deze plek promoveerde ze op haar onder-
zoek naar het paargedrag van de pimpelmees 
en de rol die genetische achtergrond daar in 
speelt. Op de vraag waarom ze voor vogels 
koos antwoordt Elske dat de fascinatie voor 
vogels al in de familie zat. Haar beide broers 
deden aan vogelkijken, iets wat voor haar een 
reden was om dit stom te vinden en juist niet te 
doen. Maar waar het bloed niet gaan kan... 
Tijdens haar onderzoek aan de RUG naar de 
partnerkeuze van dieren bleek al snel dat dit bij 
vogels bijzonder goed te bestuderen is. Met 
name de pimpelmees laat zich via de broedkast 
goed waarnemen. 

Werk
Na haar studie heeft Elske een aantal jaren 
gewerkt bij een bedrijf dat genetisch onderzoek 
doet naar dieren, maar ze wil haar grenzen 
graag meer verleggen richting ecologie. Als bio-
loog adviseren bij vraagstukken in de ruimtelijke 
ontwikkeling lijkt haar een nieuwe uitdaging. 
Een gebied waarin ze denkt dat haar enthousi-
asme voor natuur en milieu beter tot zijn recht 
komt.

Nieuwe bewoners

Mareen
Het lijkt toeval dat de oude studieplek van Elske 
de nieuwe woonplek van Mareen Becking (de 
oud-bewoonster van H. Ridderplein 3) is. Maar 
Elske hoorde dat Mareen Thesinge ging ver-
laten en fietste langs de te huur staande woning. 
Het huisje sprak haar aan en zo verhuisde ze 
met haar cavia en konijn naar het dorp. Haar 
vriend Remco stapt regelmatig met vouwfiets in 
de bus om zo ook te genieten van het leven bui-
ten de stad. Zij leerden elkaar kennen tijdens de 
avonden theatersport in Groningen, waar ze 
beiden aan mee deden. Die hobby heeft Elske 
na haar verhuizing weer opgepakt, sinds kort 
volgt ze de improvisatielessen van Kees Zoet-
hout in Garmerwolde.

Verder loopt ze graag het rondje Klunder en zijn 
zij en haar vriend erg enthousiast over ‘Lopend 
Eten’. ‘Elk uur een nieuwe setting, nieuwe sma-
ken en een ander verhaal. Een leuke manier om 
zo verschillende mensen te leren kennen.’
We delen het feit dat het zo opvalt dat de men-
sen in het dorp zo veel vriendelijker zijn dan in 
de stad; daar kijkt iedereen langs je heen of naar 
de grond, hier groet iedereen je en maakt een 
praatje. Dat zorgt er zeker voor dat je je welkom 
voelt. 
Wat de toekomst brengt is voor Elske moeilijk te 
voorspellen maar op dit moment heeft ze het 
goed naar haar zin. Welkom in Thesinge!

Yvonne Broekhuizen

Elske voor haar nieuwe woning (foto Joost van den Berg)

Dit is het eerste deel van een serie waarin 
‘gezinnen van buiten’ vertellen over hun 
beleving van een kleine school. Dat kleine 
basisscholen in Groningse dorpen soms 
genoodzaakt zijn te sluiten is al lang geen 
nieuws meer. Door het structureel terug-
lopen van leerlingaantallen zijn deze  scholen 
genoodzaakt samen te gaan dan wel te slui-
ten.

Een uitzondering daarop is de Openbare Basis-
school in Garmerwolde. Steeds meer kinderen 
van buiten Garmerwolde vinden hun weg naar 
deze school. In een interview dat ik had met 
Hieke vroeg ik waarom zij en haar  gezin
deze keus hebben gemaakt.
Hieke vertelt: ‘Het ging al enige tijd niet goed 
met onze kinderen, die in de Groningse wijk 
Lewenborg op school zaten. We besloten een 
andere school te zoeken. Uiteindelijk zijn we bij 
OBS Garmerwolde terecht gekomen. Toen we 
daar binnen kwamen merkten we meteen dat de 
sfeer heel goed was. De meiden wilden eigenlijk 

Twee meiden naar OBS Garmerwolde
niet meer terug naar hun oude school en zijn 
maar één dag terug geweest om afscheid te 
nemen.
De dames werden gelijk opgenomen door de 
groep. Na de eerste dag kwamen ze blij thuis en 
de oudste verklaarde dat ze al zes vriendinnen 
had! Uiteindelijk is dit een hele goede keus 
geweest voor onze kinderen. Na een aantal 
maanden op OBS Garmerwolde waren ze meer 
in balans, rustiger en gelukkiger. We zijn ervan 
overtuigd dat beide meiden ook qua zelfvertrou-
wen misschien heel anders in hun vel hadden 
gezeten als we deze overstap niet hadden 
gemaakt. Vooral door de kleine setting en de 
veilige omgeving heeft OBS Garmerwolde kun-
nen bieden wat onze kinderen nodig hadden.  
En daar zijn we nog steeds erg blij mee!’

Frida Hoens

De meiden op weg 
              (foto Hieke)
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Nieuwe bewoners
Vanaf begin oktober wonen Gert Wijnand 
en Miranda Bosman in Garmerwolde. Zij 
zijn  samen begonnen in Kolham, alwaar ze 
22 jaar met hun twee dochters hebben ge
woond. Omdat huis en tuin daar te groot 
werden, namen ze de rigoureuze beslissing 
te gaan verkassen naar een appartement 
aan de Gorechtkade in de stad.

Toen dat toch weer wat te klein bleek te zijn, te 
weinig ruimte om te klussen en een te kleine 
tuin, zijn ze na een jaar of vijf op zoek gegaan 
naar een mooie tussenmaat, die ze vonden in de 
W.F. Hildebrandstraat nr. 5: een knap huis met 
een forse maar behapbare tuin. De woning in 
Groningen werd in recordtijd verkocht. Het ging 
zo snel dat ze, voordat ze in Garmerwolde terecht 
konden, nog een paar weken moesten overbrug-
gen op camping Meerwijck, wat in de mooie sep-
tembermaand overigens geen straf was.
Voor Miranda is met name de ruime tuin belang-
rijk. Nadat zij een paar jaar geleden de vak-
opleiding Tuinontwerper afrondde, is ze een 
eigen bedrijf begonnen, Mien Stek genaamd, 
voor tuinontwerp, -onderhoud en -advies. Ze 
kan nu haar plannen en ideeën de komende tijd 
ook op haar eigen tuin loslaten.

Werk
Daarnaast werkt ze 24 uur in de week op het 
thoraxcentrum in het UMCG als voedings-
assistente. Ze zorgt er voor dat de patiënten op 

tijd hun koffie, thee en maaltijden krijgen. Daar-
naast verleent ze wanneer nodig nog hand- en 
spandiensten op de afdeling. 
Gert is projectleider bij Luttjeboer, een in Veen-
dam gevestigd technisch bedrijf op het gebied 
van werktuigbouwkunde. Ooit begonnen als 
smederij is het uitgegroeid tot een bedrijf dat 
staalconstructies en bruggen maakt en onder-
delen voor onder andere gemalen en sluizen. 
Het bedrijf is ook betrokken geweest bij de reno-
vatie van de RWZI Garmerwolde. Gert heeft een 
volledige werkweek bij Luttjeboer.

Muziek
Zowel Gert als Miranda zijn enthousiaste 
 muzikanten. Gert speelt trombone en Miranda 
tenorsaxofoon. Ze spelen in het Fanfarecorps 
H-S in Hoogezand, dat sinds 1900 bestaat, en 
waarvan Gert inmiddels 25 jaar lid is. Het orkest 
speelt vooral moderne muziek en ze zijn nu 
bezig met de voorbereidingen voor het top 
2000-concert op 30 december in theater Kielzog 
in Hoogezand. Ze zullen er, zoals de naam al 
zegt, nummers uit de top 2000 ten gehore 
 brengen, variërend van Stairway to Heaven tot 
Piano Man. Ook speelt Gert met enige regel-
maat het betere James Last-werk in een ander 
ensemble. Naast het muziek maken is theater-
bezoek ook een geliefde tijdbesteding.

Simone Tjakkes Miranda en Gert in hun nieuwe woning in 
Garmerwolde (foto Andries Hof)

Licht en Luister
Een concert rond de overgang van donker naar 
licht, met kerstliederen uit diverse windstreken. 
Op zondagmiddag 18 december klinken er 
kerstklanken in de Kloosterkerk in Thesinge.
Het koor TheSingers heeft onder leiding van 
dirigent Cees Leurs een kerstrepertoire inge-
studeerd. Ze brengen liederen ten gehore vanaf 
de Middeleeuwen tot Taizé, van uitbundig tot 
verstild, en in verschillende talen. Vrolijk, swin-
gend, gevoelig, ontroerend. Het zijn bekende en 
onbekende liederen waarin universele thema’s 
als verbinding, hoop, zegen en licht verwerkt 
zijn.
De instrumentale begeleiding wordt verzorgd 
door Lammert Wiersma (piano en orgel), 
 Marjanne Munniksma (dwarsfluit) en Jolanda 
Tuinstra (dwarsfluit).
Aanvang 15.00 uur, met afsluitend glühwein en 
warme chocolademelk. 
Entree € 7,50 (kinderen t/m 12 jaar gratis).
Reserveren kan via Theo de Wit: 
tj.dewit@ziggo.nl of 050 302 2852.

Nellian Dijkema

Vrijdagavond 16 december geeft de Groningse 
a-capella groep Amane een winterconcert in de 
Kloosterkerk van Thesinge. De aanvang van het 
concert is 20.00 uur en de toegangsprijs (inclu-
sief koffie, thee of glühwein) is € 7,00.
Amane is een groep die bestaat uit 11 jonge 
vrouwen en die zingt onder leiding van de 
 dirigente Merel Heerink. Het repertoire van de 
groep is divers: van popmuziek tot meer jazz-
achtige stukken en soms ook wat klassieke 
muziek. Al jaren was er een wens om in een 

Anderland
Op 11 december zingt kamerkoor Con Anima in 
de kloosterkerk Thesinge het programma 
‘Anderland’. Het is een sfeervol en intiem con-
cert in kaarslicht, met liederen die in een thema 
passen, namelijk ‘de mens in beweging, op zoek 
naar geborgenheid, verandering, of geluk’. De 
liederen komen uit verschillende landen en 
 tijden. Deze liederen gaan over ‘onderweg zijn’, 
‘nieuwe horizon’, ‘jezelf blijven’. Uit Estland bij-
voorbeeld komt Jumalaga, wat zoveel betekent 
als goede reis. Northern Lights bezingt de soms 
griezelige schoonheid van het noorderlicht en 
Alma Nemes gaat over een lieftallige en ooit 
zeer bekende zangeres. Rust en reflectie vinden 

Sfeervol winterconcert in Kloosterkerk
mooie kerk een winterconcert te geven en dit 
jaar gaat dit dan voor het eerst gebeuren in 
 Thesinge.
Zo vlak voor kerst staan er natuurlijk veel kerst-
nummers op het repertoire, het koor wil daar-
naast echter ook andere sfeervolle muziek ten 
gehore brengen.
Vaak wordt er drie- of vierstemmig gezongen en 
sommige nummers zijn zelfs vijf- of zesstemmig.

Marlies van Kruining

we o.a. bij de componisten Brahms, De Victoria 
en Theodorakis. 
Een gevarieerd concertprogramma dus, niet al 
te zwaar. Wel een thema dat aansluit bij de hui-
dige wereld en de huidige tijd van het jaar.
Con Anima is een klein koor uit Groningen, met 
als thuisbasis Beijum. Een aantal keren per jaar 
komen we oefenen in de kloosterkerk, vanwege 
de fijne klank en sfeer. We beschouwen 
 Thesinge daarom ook een beetje als ons tweede 
huis.
Onze dirigent is Jan Verbogt.
Reserveren kan via conanima@hotmail.com. 
Zie ook www.thesinge.com/cultuur en de agenda 
op de achterpagina.

Margreet Hoekstra



10



11

Activiteiten Garmerstee
Op donderdag 10 oktober had de Garmer
stee Buurtzorg Garmerwolde op bezoek. 
Zo’n 25 mensen luisterden geïnteresseerd 
naar de presentatie door de verpleegkundi
gen Janneke en Diana. 

Het team van Buurtzorg Garmerwolde zit sinds 
3 oktober in het dorpshuis te Garmerwolde. Zij 
bedienen de mensen in Engelbert, Middelbert, 
Meerstad, Thesinge en Garmerwolde.
Buurtzorg is tien jaar geleden opgericht door Jos 
de Blok wegens onvrede over het toenmalige 
beleid. Dit is uitgegroeid tot een landelijk net-
werk met kleine teams van maximaal twaalf 
medewerkers. Op dit moment draaien er 850 
teams met 10.000 werknemers en 70.000 cliën-
ten. En maandelijks is er nieuwe instroom.
‘Het hoofdkantoor zit in Almelo. Per provincie is 

er een regiocoach. Elk team is autonoom; we 
kijken wat past in elke regio. We runnen onze 
eigen toko en hebben nauwelijks management-
kosten. De cliënten komen binnen via de huis-
arts, de cliënt zelf (of de familie) en het zieken-
huis. We doen alle denkbare verzorging en 
verpleging, ook in de laatste levensfase.’ 

‘Het team in Garmerwolde telt nu zes leden. We 
komen allemaal van verschillende achtergron-
den en vullen elkaar aan. Er is binnen het team 
geen hiërarchie, we kunnen zelf beslissen; in 
geval van twijfel overleggen we met elkaar. We 
hebben ook contact met andere Buurtzorg-
groepen en indien nodig roepen we elkaars hulp 
en deskundigheid in. We houden elkaar scherp 
en volgen de nodige bijscholingscursussen. De 
regiocoach controleert.’

Na de algemene introductie werden heel wat 
vragen op Janneke en Diana afgevuurd:
-  Gezondheidszorg is meer dan verzorging en 

verpleging, doen jullie daar ook aan mee?
  ‘We verlenen professionele thuiszorg plus 

verwijzing naar ondersteunende mantelzorg 
(maaltijden, boodschappenservice, hulp in de 
huishouding). Alles is te vinden via www.man-
telzorggroningen.nl en De Deel (een onder-
deel van de gemeente). Ook verwijzen we 
naar de maatjesprojecten van het Oranje-
fonds. Wij regelen het niet, maar signaleren 
het. We proberen de zelfredzaamheid te 
bevorderen. Wij indiceren zelf en maken 
samen met de cliënt een plan. De zorgverze-
keraar betaalt, mits het plan reëel is.’

-  Wat is het verschil tussen TSN Thuiszorg en 
Buurtzorg?

  ‘Wij hebben minder overheadkosten, werken 
in kleinere teams en hebben meer tijd voor de 
cliënt.’ 

- Verlenen jullie ook nachtzorg?
  ‘Ons buurtteam biedt geen geplande nacht-

zorg; daar hebben we de tijd en menskracht 
niet voor. We zijn wel bereikbaar voor inciden-
tele gevallen. Een speciaal team - ook van 
Buurtzorg - verleent nachtzorg.’ Het team in 
Garmerwolde is dag en nacht te bereiken via 
06 19 278 269.

- Verstrekken jullie ook hulpmiddelen?
 ‘Ja, voor mensen die bij ons in zorg zijn.’

Weer wat wijzer geworden. Op naar de vol-
gende bijeenkomst van Garmerstee; op dinsdag 
20 december dompelen we ons in kerstsfeer.

Hillie Ramaker-Tepper
Buurtzorg op bezoek bij de Garmerstee (foto Andries Hof)

De brievenbus in Thesinge is verplaatst maar was op 24 november nog steeds niet 
te gebruiken… PostNL heeft hier zorgvuldig over nagedacht. 
(foto Joost van den Berg)

Na een noodlanding op Achter-Thesinge arriveerden 
Sinterklaas en zijn Pieten met een Tuk Tuk in Thesinge 
(foto Joost van den Berg)
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U heeft ongetwijfeld de kreet Let’s Gro wel 
gezien of gehoord in de afgelopen periode. 
Zo viel ons oog in een regionaal blaadje op 
de grote advertentie over Let’s Gro Ten Boer. 
Bedoeld voor allen die kennis wilden maken 
met de ‘Big Five’ in het toekomstige nieuwe 
buitengebied van de gemeente  Groningen 
en dat is onze gemeente Ten Boer. Nou 
dat leek me wel wat, ook als inwoner van 
 Garmerwolde.

Heb ons dus opgegeven en we konden op 12 
november in Garmerwolde aansluiten bij de 
groep Groningers (niet allen stadjers) die met 
een oldtimerbus om twaalf uur van de Grote 
Markt in de stad was vertrokken.
Een boeiende middag, die voor ons begon met 
een inleiding door Piet van Zanten over biolo-
gisch boeren en het ontstaan van het Geweide-
hof. Waarna de aanwezigen zeer smakelijke 
biologische soep en brood werd aangeboden. 
Met die hartversterking kon de kou getrotseerd 
worden tijdens de rondleiding bij de Garmerwol-
der RWZI. Zeer informatief, ook de uitleg over 
de noodzakelijke dijkverzwaring door een ver-
tegenwoordigster van het Waterschap Noorder-
zijlvest. Het aardbevingsgedoe werd in de bus 
ook nog eens onder de aandacht gebracht door 
wethouder Annie Postma evenals de bijna voor-
bije artikel 12-status van de gemeente Ten Boer.
Bij het bezoek aan de boerderij Koe-en-jij van 
boer Adrian Langereis in Ten Boer werd de 
thee-/koffiepauze benut voor opwarmen tijdens 

Toekomst met Groningen komt steeds dichterbij

de inleiding over dit moderne veehouderbedrijf, 
met uitleg over de vele educatieve activiteiten 
die hij en zijn vrouw ondernemen. De open stal 
werd bekeken, evenals de gemechaniseerde 
melkerij. Vertederend, die stal met jonge koe-
kalfjes, waarvan de prilste nog geen halve dag 
oud was. 

Op bezoek bij de RWZI (foto Els Knol-Licht)

Let’s Gro gaat over het Groningen van 
 morgen. Over technologische innovaties die 
kansen bieden, maar ook uitdagingen met 
zich meebrengen. Over trends die invloed 
hebben op de manier waarop we wonen, 
werken en leven. Maar vooral over jouw 
plannen en ideeën om Stad en Ommeland 
nog mooier, duurzamer en socialer te 
maken. Let’s Gro!

De middag werd afgerond met een tour door de 
gemeente Ten Boer, door het hoofddorp Ten 
Boer via St. Annen, Thesinge en Garmerwolde 
terug naar de stad. Ondertussen raakten de rui-
ten van de oldtimerbus van binnen beslagen en 
werd het buiten donker zodat van het landelijke 
uitzicht niet zoveel meer te zien was. Nog wel 
een glimp opgevangen van de aanleg van de 
Fietsroute Plus tussen Ten Boer en de stad 
langs het traject van de historische Stadsweg. 
Het zal de verbinding van de in 2019 gefuseerde 
gemeenten zeker ten goede komen.
Aan wethouder Postma de vraag voorgelegd of 
t.z.t. een Let’s Gro-excursie georganiseerd kan 
worden in omgekeerde richting. Kennismaking 
van inwoners van deze gemeente met gemeen-
telijke organisaties van waaruit ‘Nieuw Gronin-
gen’ wordt bestuurd.

Els Knol-Licht

Let’s Gro is een jaarlijks festival in november 
over de toekomst van Groningen. Het is een 
festival vol goede gesprekken, leerzame 
 bijeenkomsten, interactief debat, 
ongeëvenaarde gastvrijheid, gezelligheid, 
verwondering en inspiratie. 
Tijdens Let’s Gro kun je contacten leggen, je 
met ideeën voeden en je horizon verbreden 
in de fysieke en digitale wereld.
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Nieuw redactielid
Mijn naam is Yvonne Broekhuizen, 
sinds 29 februari dit jaar woonach-
tig in het mooie Thesinge.
Samen met Arjan en kat Dirk vanuit 
Stad verhuisd naar hier, op zoek 
naar meer ruimte, een huis dat we 
naar eigen inzicht konden verbou-
wen en naar meer betrokkenheid 
met de mensen en de omgeving 
om ons heen. De eerste twee heb-
ben we gevonden aan De Dijk 
nummer 2, de derde voelt goed en 
is veelbelovend. Ik wil daar zelf 
graag een steentje aan bij dragen 
door me in te zetten voor de  Garmer 
& Thesinger Express; door af en 
toe wat te schrijven en met de 

ambitie om Marja, Jan en Hillie in 
de toekomst te ondersteunen in de 
eindredactie. Graag tot snel!

Yvonne, nieuw redactielid Thesinge 
(foto Joost van den Berg)

Donderdagavond 6 oktober 2016 is de dorps-
visie van Thesinge gepresenteerd aan het dorp. 
Met ongeveer 55 belangstellenden was het een 
mooie opkomst. De totstandkoming van de 
dorps visie werd gepresenteerd door Eva  Bennen 
van onderzoeksbureau KAW. Op basis van een 
inloopavond en het verspreiden van een 
enquête, die door maar liefst 103 mensen werd 
ingevuld, is een visie geschreven waarin wij als 
dorp aangeven wat wij belangrijk vinden.
Zo blijken de school en Trefpunt onmisbaar. 
Perry de Raad geeft als bestuurslid van Trefpunt 
aan dat het belangrijk is dat er activiteiten wor-
den georganiseerd door en voor het dorp. Hij 
benadrukt hierbij het belang van het hebben van 
vrijwilligers voor Trefpunt.
Dat Thesinge het groen koestert, blijkt uit andere 
punten die naar voren komen in de dorpsvisie. 
Zo vinden we het hebben en onderhouden van 
recreatieve paden erg belangrijk, willen we geen 
grootschalige woningbouw en is er een project-
groep dat zich gaat richten op een energie-
neutraal Thesinge.
De punten die naar voren komen in onze dorps-
visie, komen veelal overeen met de dorpsvisies 
van de andere dorpen binnen de gemeente. 

Presentatie Dorpsvisie Thesinge

Onder het motto: ‘Samen sta je sterker’, hopen 
we als kleine dorpen samen een punt te kunnen 
maken en een stem te hebben in de gemeente-
lijke herindeling. Meer lezen? 
Op www.thesinge.com kunt u de dorpsvisie van 
Thesinge inzien en op www.herindelingghtb.nl 

kunt u de gemeentelijke herindeling volgen.
Als u zich voor een bepaalde zaak wilt inzetten, 
dan kunnen wij hier mogelijk in faciliteren, of  
u kunt een werkgroep vormen met mede -
dorpelingen.

Madelon Otten

Presentatie Dorpsvisie Thesinge druk bezocht (foto Jan Ceulen)

Koopjes aan de Schutterlaan in Thesinge (foto Joost van den Berg)
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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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In de Kloosterkerk zal ook dit jaar 
weer een kerstnachtdienst worden 
gehouden. Een dienst waarin een-
ieder welkom is en zich ook wel-
kom mag voelen. Dit is onze kerst-
wens voor dit jaar. Wat is uw / jouw 
wens?

Kerstboom 
Smidshouk
Op 10 december is het weer zover. 
De Kerstman heeft alle voorberei-
dingen getroffen om op Smidshouk 
in Thesinge om 16.30 uur het licht 
van de kerstboom te ontsteken. 
We vieren dit in sfeer met muziek, 
vuurkorven, een hapje en een 
warme drank voor volwassenen  
en kinderen. Graag zien we jullie 
allemaal!

Peter Tjeerdsma

In de donkere dagen hebben we allemaal extra behoefte aan warmte, 
versiering en gezelligheid. KOMBInnen organiseert daarom zondagmid-
dag 11 december een Kerst-Inn. De hele middag (van 13.00 – 18.00 uur) 
kan iedereen vrijblijvend binnenlopen voor koffie, thee, warme chocomel, 
glühwein, wat lekkers en een praatje. Ook is er een kleine expositie van 
de werkstukken die tijdens de workshop mozaïek in november door 
enthousiaste deelnemers zijn gemaakt (zie foto).
Daarnaast starten er op drie verschillende momenten drie verschillende 
korte workshops, waarbij we aan de slag gaan met het maken van een-
voudige en mooie kerstdecoraties. Hiervoor dien je je van tevoren aan te 
melden.
Workshops: 13.15 – 15.30 uur: lijst decoreren met natuurlijke materialen.
 13.45 – 15.45 uur: decoreren met stempels op textiel.
 16.00 – 17.30 uur: kleine kerstdecoraties van vilt.
Elke workshop kost € 8,00 en voor 2 workshops betaal je € 12,00. 
Workshops zijn inclusief materialen, koffie/thee/ranja en iets lekkers.  
Kijk voor het hele programma en voor opgeven op onze facebookpagina 
‘KOMBInnen Garmerwolde’.
Aanmelden (maximaal 2 workshops p.p.) en verdere info: 
cynthialeurs@gmail.com.
En ja, u leest het goed, het is op zondag! Voortaan zal het KOMBInnen 
Café in principe elke tweede zondag van de maand zijn, maar in januari 
houden we een winterstop, dus wees er bij deze keer!

Cynthia Leurs

De kerstnachtdienst in de sfeer
volle kerk van Garmerwolde is 
inmiddels een begrip. Al ruim 
voor het begin van de dienst 
stroomt de kerk vol. En na af
loop stroomt de kerk niet on
middellijk leeg. De kerkgangers 
genieten eerst van glühwein of 
warme chocolademelk met een 
stuk kerstkrans. 

Kerst-Inn KOMBInnen allen!

Lekker ontspannen bezig bij KOMBInnen 
(foto Willemke Bulder)

Kerstnachtdienst in Thesinge voor iedereen
De dienst wordt voorbereid door de 
beide kerken in Thesinge met 
medewerking van Dorpsbelangen, 
De Bazuin, jeugd en kinderen van 
de basisschool. 
Na afloop is er glühwein en warme 
chocolademelk.

De collecte in deze dienst is 
bestemd voor ‘Make-A-Wish’. U en 
jullie zijn van harte welkom!
Namens de kerstnachtdienst-
commissie, de Chr. Gereformeerde 
Kerk en de PKN Thesinge-Garmer-
wolde.

Janiene de Lange

Kerstnachtdienst in Garmerwolde
De voorbereidingen voor de 
komende dienst op kerstavond 24 
december zijn in volle gang. Het 
Gemengd Mannenkoor Garmer-
wolde (GMK) heeft de mappen met 
kerstliederen alweer uit de kast 
gehaald. Het Van Oeckelenorgel is 
momenteel in restauratie, maar de 
muzikale begeleiding van koor en 
samenzang is in goede handen. Er 
is een vervangend klein orgel, en 
de dienst wordt opgeluisterd door 

een ensemble van veertien koper-
blazers van het Politie Orkest 
Noord-Nederland. De vaste  dirigent 
van het GMK Oleg Morozov heeft 
verplichtingen bij een van zijn 
andere koren. Hij wordt vervangen 
door een ervaren dirigent van het 
politie-orkest. 
De dienst gaat uit van de Protes-
tantse Gemeente Garmerwolde-
Thesinge en wordt georganiseerd 
in samenwerking met de Plaatse-

lijke Commissie Garmerwolde van 
de Stichting Oude Groninger Ker-
ken. Voorganger is Sanne Werk-
man. De dienst begint om 22.00 
uur. De kerk is natuurlijk al eerder 
open en vanaf ongeveer 21.45 uur 
is er muziek.

Namens de Plaatselijke Commissie,
Anne Benneker
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Foto van de maand

Protestantse gemeente Garmerwolde/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  
23 december.
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 11 december vóór 18.00 uur 
via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

De laatste blokken voor de verkeersdrempels 
bij de kruising Lageweg-Stadsweg worden gelegd 
(foto Andries Hof)

Zondag 4 december
2e advent
9.30 uur in Thesinge
voorganger ds. Giethoorn uit 
Groningen
Zondag 11 december
3e advent; gezamenlijke dienst
9.30 uur in Ten Post
voorganger dhr. Postema uit 
Krewerd
Zondag 18 december
4e advent
11.00 uur in Thesinge
voorganger ds. Rooseboom uit 
Drachten

Zaterdag 24 december
kerstnachtdiensten voor en door 
dorpsgenoten
20.30 uur in de Kloosterkerk te 
Thesinge
22.00 uur in de Dorpskerk te 
Garmerwolde
Zondag 25 december
1e kerstdag; gezamenlijke dienst
9.30 uur in Stedum
voorganger ds. van der Mark uit 
Wolvega
Zondag 1 januari
nieuwjaarsdag; gezamenlijke dienst
19.30 uur in Thesinge
voorganger ds. Diemer uit Bedum

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 december
Garmerwolde, Dorpshuis de Leeuw; 
vanaf 17.00 uur: Dorpsborrel.
Vrijdag 9 december
-  Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 

Ophalen oud papier.
-  Garmerwolde, De Leeuw;  

20.00 uur: Jaarvergadering 
 ijsvereniging Presto.

Zaterdag 10 december
Thesinge, Smidshouk; 16.30 uur: 
Ontsteken kerstboomlicht. Met 
muziek, vuur en lekkers.
Zondag 11 december
-  Garmerwolde, De Leeuw; van 

13.00 - 18.00 uur: KOMBInnen 
Kerst-Inn. Zie artikel

-  Thesinge, Kloosterkerk; 15.30 - 
17.00 uur: Gemengd koor Con 
Anima met ‘Anderland’.  
Entree € 10,00 incl. consumptie. 
Zie artikel.

Dinsdag 13 december
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 
uur: Klaverjassen bij ‘De Soos’.

Vrijdag 16 december
-  Thesinge, Scheuvelhoes; 20.00 

uur: Jaarvergadering IJsvereni-
ging De Scheuvel.

-  Thesinge, Kloosterkerk; 20.00 
uur: A-capella groep Amane met 
een winterconcert. Zie artikel.

Zaterdag 17 december
Garmerwolde, De Leeuw; vanaf 
17.00 uur: Kerstdiner voor jong en 
oud.
Dinsdag 20 december
Garmerwolde, De Leeuw: 
Bijeenkomst Garmerstee in het 
teken van kerst, met een heerlijke 
broodmaaltijd. Liefhebbers kunnen 
zich tot en met maandag 12 
december aanmelden bij Hillie 
Ramaker, tel. 050 541 5335.
Zaterdag 24 december
-  Garmerwolde, kerk; 22.00 uur: 

Kerstnachtdienst.
-  Thesinge; vanaf 9.00 uur: 

Ophalen oud papier.
-  Thesinge, Kloosterkerk; 20.30 

uur: Kerstnachtdienst.
Donderdag 29 december
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 
uur: Koffiemorgen in het teken van 
Oud en Nieuw.

‘De Soos’
De klaverjasavond in november heeft 
de volgende uitslag opgeleverd:
Geert Pops 5627
Ria Visser 5307
Kees Wierenga 4885
Pia Pops 4776
De volgende keer is op dinsdag 
13 december, aanvang 20.00 uur, 
in dorpshuis De Leeuw. 

Stoomfluitje
Te koop: Kerstbomen uit eigen 
kwekerij; vanaf 1 december. 
Jacob Arends, Grasdijkweg 25, 
Garmerwolde. Tel. 06 47 259 727.

Oproep: Organiseer je iets in Thesinge of Garmerwolde? Geef het 
a.u.b. door aan de redactie van de G&T (gentexpress@hotmail.com), 
zodat het in de agenda kan worden opgenomen.


