
1

GARMER & THESINGER
EXPRESS

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

42e jaargang - december 2016

Mooie jeugdherinneringen van 
Willem Oomkes

Ida en Willem Oomkes 
(foto Joost van den Berg)

U bent van ons gewend dat we in het laatste nummer van het 
jaar inwoners van onze dorpen interviewen aan de hand van een 
thema. Dit jaar gaat het thema over tradities rond de feestdagen. 
Veel mensen doen rond de feestdagen iets speciaals, en dat elk 
jaar weer opnieuw; vaste (bijzondere) gewoontes dus rond kerst 
en oud en nieuw. De redactie was benieuwd naar wat bewoners 
van onze dorpen anders doen. Dus gingen we op zoek naar 
verhalen over die tradities.

En ook dit jaar heeft de krant weer een kerstpuzzel! Onze eigen  
Dr. B. Denker heeft er weer een gemaakt. Over tradities 
gesproken: naast de gebruikelijke kaars, begint die puzzel er zo 
lang zamerhand ook al een te worden. Als redactie hopen we dat 
u geniet van deze krant en wij wensen iedereen fijne kerstdagen 
en een gelukkig 2017.

Tradities rond de feestdagen

Willem en Ida Oomkes wonen aan de Molen
weg 3. Willem, de oudste zoon van mole
naar Luit Oomkes is geboren en getogen in 
 Thesinge en Ida komt uit Loppersum. Willem 
groeide op in Thesinge en heeft mooie her
inneringen aan de feestdagen in de vijftiger 
jaren.

Herinneringen aan de kersttijd
Willem is opgegroeid in het molenhuis naast 
molen Germania. Tegen de kerstdagen brach-
ten enkele mensen uit het dorp konijnen en 
 kippen naar de molenaar, die deze dan voor hen 
slachtte in de schuur. Op eerste kerstdag stond 
ook in huize Oomkes altijd konijn op het menu. 
Zijn vader ging regelmatig op de fiets naar de 
stad, bijvoorbeeld naar de veemarkt of naar de 
Korenbeurs op de Vismarkt. Dat was een mooie 
gelegenheid om mensen te ontmoeten, een 
 borreltje te drinken of een kroketje uit een auto-
matiek te halen. Dat deed hij ook in de kersttijd 
en Willem mocht mee. Eerst bij zijn vader 
achter op de fiets en later fietste Willem zelf.
Vlak voor kerst werd er in de vijftiger jaren, aan 
het Damsterdiep tegenover de plaats waar nu 
de nieuwe parkeergarage is, een Houndermaart 
gehouden. Een markt waar kippen en konijnen 
verkocht werden voor de kerstdagen. Het was 
een vast ritueel dat Willem en zijn vader daar 
naartoe gingen. Hoewel Willem konijnen hield 
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en zijn vader kippen, gingen ze niet naar de 
markt voor de handel. De markt was een ont-
moetingsplek voor mensen uit de hele provincie; 
gezellig dus. 
In de middag voor kerstavond trokken vader en 
zoon ook op de fiets naar de stad. Ze hadden 
dan een vast patroon. Eerst werd er als een 
soort relatiegeschenk een kip gebracht aan een 
raaizeger van de firma Sluis, een leverancier in 
kippenvoer. (Die raaizeger, je zou hem tegen-
woordig een vertegenwoordiger noemen, kwam 
elke maandagochtend naar de molen om de 
bestelling op te nemen.) Ze dronken er dan kof-
fie en gingen daarna naar de Vismarkt. Daar 
kwamen ze dan tegen zeven uur ’s avonds aan. 
Ze kochten daar een van de laatste afgeprijsde 
kerstbomen voor een gulden. De kerstboom 
werd aan de stang van zijn vaders fiets gebon-
den. Daarna aten ze altijd een kroket uit de auto-
matiek bij Brander, op de hoek Poele- en Oos-
terstraat. Samen fietsten ze, zijn vader met de 
kerstboom tussen de benen, weer terug naar 
Thesinge. Als ze op kerstavond rond negenen 

achter door zijn vele klanten. Dan kreeg ik straf 
want dat kon niet voor de klan dizie.’
Er werd in de periode 1955 - 1960 tussen Wil-
lems elfde en zestiende jaar niet zoveel gesleept. 
In de periode daarvóór werd dat veel meer 
gedaan. Een keer heeft de jeugd van toen een 
grote boerenkar op het dak van de school gezet. 
Niemand begreep hoe ze dat voor elkaar had-
den gekregen en het hele plein stond vol boe-
renspullen. Eens heeft de jeugd tijdens een 
kerkdienst op oudejaarsavond de handgrepen 
van de auto’s volgesmeerd met uiervaseline. 
Ook werden ooit de deuren van de kerk en het 
Trefpunt gebarricadeerd met kerstbomen, zodat 
niemand eruit kon. Het water op de kansel voor 
de dominee werd ook weleens vervangen door 
jenever. De jeugd zat dan in spanning te wach-
ten hoe de dominee zou reageren als hij een 
slokje nam. Ach ja, er is veel veranderd, maar 
rond de feestdagen komen deze herinneringen 
vaak terug. 

Irene Plaatsman

‘Same procedure as every 
year, James!’

Beestenboom

Een jaar of tien geleden kocht Marja Wijnand-de Poel (dierenarts van 
beroep) haar eerste dierenkerstbal: een glinsterende roze slak. In die tijd 
werden eigenlijk alleen maar normale ballen verkocht, maar in de jaren erna 
kwamen er steeds meer ‘dierenballen’ bij. Dus langzaamaan ontstond zo de 
traditie om elk jaar in ieder geval één nieuwe kerstbal te kopen in de vorm 
van een dier, hetgeen inmiddels heeft geleid tot een kerstboom vol met 
beesten. De slak is overigens inmiddels ter ziele, waarschijnlijk door toedoen 
van een van de échte katten (ironisch: er mist nog een katten kerstbal…).

Harjo de Poel

Een bonte beestenboel (foto Marja Wijnand-de Poel)

thuiskwamen, versierde Willems moeder de 
kerstboom. 
Eerste en tweede kerstdag gingen ze naar de 
kerk. Op tweede kerstdag was er in de her-
vormde Kloosterkerk een groot kinderkerstfeest 
voor alle kinderen uit het dorp. Er stond een 
enorme kerstboom met echte brandende kaars-
jes. Als er bovenin de boom een brandje ont-
stond dan werd dat geblust met een lange stok 
met een natte spons eraan. Best link  eigenlijk. 
Ze dronken er warme chocolademelk en kregen 
een sinaas appel mee naar huis. 

Herinneringen aan oud en nieuw
Willem zelf hield niet zo van vuurwerk, er werd 
in die tijd ook niet zoveel afgestoken. Oliebollen 
waren er wel. Het gebruik om in de oudejaars-
nacht met spullen te slepen was er voor hem 
niet bij. ‘Ik ben best streng op gevoed, vooral 
door mijn moeder. Trouwens als ik wat uithaalde 
dan kreeg mijn vader dat altijd te horen. Met een 
groepje jongens bijvoorbeeld wat appels of een 
paar aardbeien jatten; mijn vader kwam er altijd 

Toen ik nog klein was hadden we een traditie met Oudejaar waarvan 
ik  enigszins naïef  tot voor kort in de veronderstelling was dat 
ieder gezin dat deed. Maar toen in de redactie vergadering het thema 
‘(bijzondere) eindejaarstradities’ werd besproken, kwam ik met een 
voorbeeld waar bijna niemand van gehoord bleek te hebben.

Bij ons thuis keken we op oudejaarsdag altijd naar ‘Dinner for one’, zo rond 
18.00 uur meen ik me te herinneren. Het is een Engelstalige sketch van 
slechts een minuut of tien - eigenlijk gewoon een klucht - waarvan de 
bekendste uitvoering (opgenomen in 1963) iedere oudejaarsdag werd 
vertoond op de Duitse televisie (NDR), in zwart-wit. De sketch draait om 
een etentje ter ere van de negentigste verjaardag van de rijke Engelse 
dame Miss Sophie. Het betreft een jaarlijks etentje, met vier inmiddels 
overleden gasten. De onnavolgbare Freddie Frinton speelt butler James 
die gedurende het bedienen van het etentje ook de rollen van de overle-
den gasten op zich moet nemen, inclusief het drinken van de ettelijke 
drankjes, waarbij de uitspraak ‘Same procedure as every year, James!’ 
herhaaldelijk valt. Afijn, u krijgt al een idee. Best wel oubollig, maar elk jaar 
lag het hele gezin weer krom van het lachen, ook al wist je precies wat er 
ging komen. Toen ik wat ouder werd verdween het een tijdje uit het zicht: 
het werd uitgezonden op een andere zender op een veel te vroeg tijdstip. 
Kabel-tv en videorecorders hadden inmiddels al lang hun intrede gedaan, 
dus we hadden het ook gewoon op kunnen nemen en elk jaar af spelen, 
maar de charme van de traditie zat hem waarschijnlijk juist in het sámen 
kijken naar de daadwerkelijke uitzending op dát tijdstip. 
Leuk detail: ‘Dinner for one’ blijkt een van de meest herhaalde televisie-
programma’s ooit en stond als zodanig ook in het Guinness Book of 
Records. Nieuwsgierig geworden? 
Tegenwoordig kun je het uiteraard op YouTube bekijken, ga naar de G&T 
website voor de link. Het is echter ook weer terug op het oude tijdstip, dus 
mijn familie stemt aanstaande 31 december om 17.20 uur af op WDR. 
Same procedure as every year!

Harjo de Poel
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De familie Oomkes: Olga Schijf, Eva, Johan, Stijn en Bas Oomkes (foto Joost van den Berg)

Tradities bij de familie Oomkes

Johan, Olga en hun drie kinderen Stijn (12 
jaar), Bas (9 jaar) en Eva (8 jaar) wonen aan 
de G.N. Schutterlaan 24 in Thesinge. 

Kerst
Op eerste kerstdag is Bas vaak vroeg wakker. 
Bijna altijd hoort hij de kerstmuziek van de Kerst-
bloazers en -zangers, die in de vroege ochtend 
op eerste kerstdag door Thesinge lopen. Vaak 
gaat hij dan uit bed en kijkt door het raam of hij 
de muzikanten en zangers kan zien. Ook Johan 
en Olga horen de muziek. ‘Een mooi begin van 
de dag’, volgens Olga. Stijn en Eva slapen door 
en worden er meestal niet wakker van. Als Eva 
op eerste kerstdag wakker wordt, hoopt ze dat 
het gesneeuwd heeft. Het eerste wat ze doet is 
uit het raam kijken. Maar helaas, sinds Eva 
geboren is, ligt er niet zo vaak sneeuw met kerst. 
Vaste prik is, als ze allemaal zijn opgestaan: het 
kerstontbijt. 
In de middag gaan ze naar opa Henry en oma 
Marina die ook in het dorp wonen. Ze trekken 
hun allermooiste kerstkleren aan. Dat hoort er 
ook bij. Het is al heel lang de gewoonte dat er 

onder de kerstboom van opa en oma voor alle 
kleinkinderen, het zijn er inmiddels tien, een 
boek ligt. Voor de kleinkinderen maakt oma 
Marina een heus kinderbuffet. Zij mogen eerst 
lekker eten en dan: naar bed, want ze blijven 
allemaal slapen. Daarna gaan de volwassenen 
aan tafel. Een vast ritueel is tijdens die avond: 
een rondje waarin alle volwassenen de hoogte- 
en dieptepunten van dat jaar bespreken. Een 
mooi gebruik dat tot in de late uurtjes door kan 
gaan.
Op tweede kerstdag gaan ze met elkaar naar 
opa Willem en oma Ida die ook in Thesinge 
wonen. Ze gaan er in de middag al naar toe. Ook 
oma Ida maakt lekker eten klaar. ‘Oma heeft de 
lekkerste kippensoep van de wereld’, vertellen 
Stijn, Bas en Eva. ‘Ook oma’s “draadjesvlees” is 
super lekker’, volgens de kinderen, maar dat 
eten ze niet altijd met kerst. Wat er op tafel komt 
is ieder jaar weer een verrassing.

Oudejaar
Johan en Stijn vinden het vuurwerk met Oude-
jaar leuk. Olga, Bas en Eva hebben er wat min-

der mee. Elke oudejaarsdag gaan Johan en 
Stijn samen vuurwerk uitzoeken. Olga roept ze 
dan na: ‘Niet te veel hoor.’ Stijn vindt de knallers 
het leukst. Het liefst knallen ze zo hard mogelijk. 
Johan gaat voor de vuurpijlen. Ze vieren oudjaar 
bijna nooit thuis. Soms moet Johan werken 
maar ook als dat niet zo is, vieren ze oudjaar 
vaak bij anderen. Dit jaar weten ze nog niet pre-
cies wat ze zullen gaan doen. 
Stijn blijft op oudejaarsavond op. Bas gaat dit 
jaar voor het eerst proberen om tot middernacht 
op te blijven. Dat wordt nog een hele klus, want 
hij heeft het rond een uur of negen vaak wel 
gehad. Eva wordt om middernacht wakker 
gemaakt. 
Oliebollen zijn er elk jaar. Bas vindt koken en 
bakken leuk. Misschien wil hij ooit wel kok wor-
den. Vorig jaar heeft hij op oudejaarsdag samen 
met opa Willem oliebollen en appelbeignets 
gebakken. Bas vond het geweldig om dat samen 
met opa te doen en iedereen vond ze super  
lekker. 

Irene Plaatsman

Kerst… tradities?

(foto’s Marja Wijnand-de Poel)

Kapotte kerstballen en worstelen met het lichtsnoer!
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De kerstdagen staan voor Arend en Alwia Kol in 
het teken van gezellig samenzijn met familie en 
vrienden. Nu lijkt Arend niet zo te houden van de 
kou in dit jaargetijde, Alwia doet er alles aan om 
het huis te voorzien van een warme kerstsfeer. 

Stal op bozzem en andere kerstversieringen

De familie Kol is druk bezig met kerststukjes 
maken (foto Joost van den Berg)

De voorbereidingen hiervoor beginnen vaak al 
vroeg in december. Er wordt nagedacht over het 
kerstdiner, waarbij Arend en dochter Sandra 
gewillig proefkonijn zijn, kaartjes worden 
gekocht en geschreven en langzaamaan wor-

den de verschillende ruimtes in en om het huis 
versierd en verlicht.
Traditiegetrouw worden er in de weken voor de 
kerstdagen zelf kerststukjes gemaakt door 
Alwia, haar moeder, Sandra en de twee schoon-
dochters. Door drukte in alle agenda’s viel dat dit 
jaar wel erg vroeg (Sint was nog in het dorp), 
maar dat mocht de pret niet drukken. De dames 
maakten er een gezellige middag van, waarbij 
Arend hen voorzag van versgezaagde boom-
stammetjes voor in de stukjes.
Een echte kerstboom mag in huize Kol zeker 
niet ontbreken. Van kleins af aan mochten de 
kinderen elk jaar ieder een bal uitzoeken voor in 
de boom. Deze traditie duurt nog steeds voort; 
ieder jaar telt de boom drie extra ballen. Inmid-
dels een zware boom vol herinneringen.
Wat ook een terugkerend onderdeel in de kerst-
versieringen is, is de kerststal. Het jaar na hun 
trouwen kochten Arend en Alwia een kerststal 
en deze staat sindsdien centraal op bozzem 
(schoorsteenmantel). Het mos is inmiddels wat 
van het dakje gesleten, maar 32 jaar later is het 
nog steeds het middelpunt van de woonkamer. 
Vorig jaar hebben de kinderen ieder een eigen 
stalletje gekregen, verpakt in een mooi door 
Arend zelfgemaakt kistje. Want: tradities zijn er 
immers om door te geven...

Yvonne Broekhuizen

Een maatje groter
Op 10 december werd in Thesinge de kerst-
boom geplaatst. De boom, geleverd door Jan 
van der Woude, was een maatje groter dan we 
gewend waren. Gelukkig konden Jan, met 
ketting zaag, en Jo, met schaaf, de stam op maat 
maken zodat deze weer in de koker paste. Dit 
lukte alleen niet met de gebruikelijke mankracht. 
Gelukkig schoot Jelle van der Veen met zijn 
 heftruck te hulp. Bedankt mannen!
Gedurende de voorbereidingen werd de groep 
toekijkende kinderen, ouders en grootouders 
steeds groter. Iets later dan gepland konden de 
lichtjes dan eindelijk ontstoken worden. Met de 
boom, brandende vuurkorven en kerstmuziek 
werd het steeds drukker en gezelliger op Smids-
houk. Onder het genot van warme chocolade-
melk en glühwein hadden we een gezellige 
 middag!

Peter Tjeerdsma

En het bleef nog lang gezellig 
(foto Simone Bouwstra)
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Eerst even kennismaken
Siem en Carrolijn Vlaar zijn in 2000 met hun drie 
kinderen aan de Molenweg op nummer 35 neer-
gestreken. De kinderen, een zoon van 28 en 
twee dochters van 27 en 23, zijn alweer uitge-
vlogen. Het gezin kwam uit Noordlaren en was 
gewend aan een bosrijke omgeving. Nu zijn ze 
erg gehecht aan hun woonplek op de klei en 
genieten van het weidse uitzicht. De vader van 
Siem had een paardenfokkerij voor hard dravers. 
Van jongs af aan trainde Siem paarden en heeft 
het met één paard heel ver gebracht. Na de 
middel bare school is hij rechten gaan studeren 
maar dit was voor hem geen goede keus. Het 
jaar erna begon hij aan de Hippische Opleiding 
in Deurne. ‘Je moet in het leven uitvinden wat je 
leuk vindt om te doen. Dit hebben we onze kin-
deren ook altijd voorgehouden. Toen de hard-
draverij steeds minder werd heb ik gedurende 
tien jaar gewerkt als verhuizer. Dat werk heeft 
me een hernia bezorgd en daardoor heb ik weer 
van mijn passie mijn beroep gemaakt. Na een 
opleidingsperiode van een jaar ben ik gebitsver-
zorger van paarden geworden. Het paarden-
gebit groeit door en dus moeten de tanden en 
kiezen bijgevijld worden zodat het paard goed 
kan blijven kauwen. Soms moet er een kies 
getrokken worden. Ik mag een paard niet verdo-
ven maar werk altijd met het paard los in de box. 
Als een paard je vertrouwt dan geeft hij zich aan 
je over.’ Ook Carrolijn haalt veel voldoening uit 
haar werk. Zij is massagetherapeut en heeft 
allerlei cursussen en trainingen op dit gebied 
gevolgd. Jarenlang werkte ze bij Fontana Resort 
(thermen en sauna - red.) in Nieuweschans en 
bij de sauna in Peize. Ze noemt zichzelf nu 
‘Masseur aan de deur’, want nu reist ze met 
massagetafel en stoel naar de klanten toe. 
Daarnaast geeft ze lessen aquafit in een zwem-
bad in Haren. ‘Wij zijn allebei eigen baas en dat 

‘Doen wat je leuk vindt’

bevalt ons heel goed. En we doen wat we leuk 
vinden!’ En dat is het levensmotto van Siem en 
Carrolijn.

Kersttradities
Kerst betekent voor hen: met kerst gezellig thuis 
zijn met de kinderen, hun aanhang en vrienden 
die ook altijd welkom zijn. ‘We hebben het huis 
dan altijd vol. Wij houden allebei van lekker 
koken. Vrijwel altijd zijn het Indische gerechten.’ 
Dat heeft Carrolijn van huis uit geleerd. Haar 
ouders zijn Indisch en Siem heeft de kunst goed 
afgekeken. Aan de Indische keuken komen heel 
wat kruiden te pas en daarvan staat een voor-
raad op de plank. Helemaal bovenin zien we 
potten met gedroogde paddenstoelen staan. 
‘Dat is eekhoorntjesbrood’, lacht Siem. ‘Dat zoe-
ken wij zelf in het bos. We weten precies waar 
we ze kunnen vinden. Thuis hang ik dan een 

klamboe op, leg de plakken paddenstoel erop 
en zet de ventilator aan zodat ze door en door 
droog worden. Dan kun je ze goed bewaren en 
als je ze wilt gebruiken moeten ze zo’n twintig 
minuten wellen. Wat een smaak, je ruikt en 
proeft het bos!’ Fotograaf Joost en ik krijgen alle-
bei een zakje eekhoorntjesbrood mee om thuis 
uit te proberen. Carrolijn: ‘Op kerstavond ga ik 
wel graag naar een mooi kerkje om de kerst-
sfeer te voelen. Siem houdt daar helemaal niet 
van. Hij is katholiek opgevoed maar heeft de 
kerk al op jonge leeftijd afgezworen. Op eerste 
kerstdag spelen we een spel waarvoor iedereen 
die komt drie pakjes aanlevert. Het moet iets 
leuks, iets geks en iets uit eigen kast zijn. Dan 
gaan we dobbelen en bepaalt het lot wie cadeau-
tjes mag afpakken of doorschuiven, enzovoort. 
We hebben er altijd dikke pret bij!’ 

Truus Top

Carrolijn en Siem Vlaar (foto Joost van den Berg)

Kerststukjes maken op CBS De Til (foto Myla Uitham)
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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

 



7

Kerstpuzzel
Tradities lijken zich op een of andere manier voornamelijk te manifesteren rond de feest-
dagen. Een traditie in huize ‘B. Denker’ is bijvoorbeeld dat de broers en zussen op de dag 
van het gezamenlijk kerstdiner de fameuze kerstpuzzel van het bekendste noordelijke dag-
blad (de ontwikkelaar van die puzzel is geen familie overigens) erbij halen om te vergelijken 
wie welke visueel-cryptische  omschrijving al dan niet heeft kunnen oplossen, om ons vervol-
gens samen te buigen over de nog openstaande opgaven. Ik kijk er nu alweer naar uit.
De G&T heeft inmiddels ook zo’n soort traditie: een heuse kerstpuzzel in de eindejaarseditie. 
Zoals gebruikelijk heeft elke opgave op een of andere manier iets met Garmerwolde en/of 
 Thesinge te maken. De letters in het grijze gedeelte vormen een toepasselijke uitdrukking. 
Stuur de oplossing vóór 19 januari naar de redactie van de G&T via e-mail 
puzzel@gentexpress.nl, of lever deze in bij een van de volgende adressen: Dorpsweg 26, 
9798 PE Garmerwolde of G.N. Schutterlaan 16, 9797 PC Thesinge. Onder de beste inzen-
dingen worden drie leuke prijzen verloot. Ga er maar weer lekker voor zitten bij kachel of 
kerstboom. In je eentje of, beter nog, met de hele familie.
Fijne feestdagen gewenst en veel puzzelplezier!

Dr. B. Denker

1            
2             
3        
4             
5             
6           
7            
8                
9              

10            
11          
12          
13          
14              

Opgaven:
1  Het ………………-orgel van de Garmerwol-

der kerk heeft het afgelopen jaar een 
restauratiebeurt ondergaan. Wat moet er 
op de puntjes staan?

2  Jammer, jammer, jammer. Rudy stopt met 
zijn café. Hoe heet dit café?

3  Het Gemengd Mannenkoor in Garmer-
wolde wordt geleid door dirigent Oleg. Hier 
komt een lastige: hoe schrijf je eigenlijk zijn 
achternaam?

4  Dit jaar begon in dorpshuis De Leeuw een 
nieuw project omtrent de veranderingen 
rond de WMO (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning). Onder welke naam staat 
dit project bekend?

5  Inmiddels ook een traditie: dit jaar werd 
voor de vijfde maal de natuur- en cultuur-
historische ontdekkingstocht georganiseerd 
die voert langs diverse boerderijen en 
historische panden in Garmerwolde en 
Thesinge. Hoe heet deze tocht?

6  De Stadsweg… bron van veel discussie. 
Iedereen heeft ook wel de spandoeken 
zien staan. Hieronder bevond zich ook een 
creatief straatnaambordje waarop stond: 
‘Van de Nadort………………’ (vul aan).

7  Een leuke traditie in Thesinge: vrijwel 
spontaan komt elk jaar een groepje 
blaasmuzikanten en zangers bij elkaar om 
in de vroege ochtend van eerste kerstdag 
overal in het dorp kerstliedjes te spelen en 
zingen. Hoe noemt men dit?

8  Iets dergelijks gebeurt ook jaarlijks in 
Garmer wolde, maar dan op kerstavond/-
nacht. Hoe heet het blazerscollectief dat dit 
verzorgt?

9  Garmerwolde heeft een traditie in grote 
theatervoorstellingen. Wat was de naam 
van het theaterspektakel dat dit jaar 
plaatsvond?

10  Groot transport! De dokter bouwt namelijk 
een schuurtje. Waaruit bestaan de 
wanden?

11  Deze stichting organiseert culturele 
avonden, waaronder ook een nieuwjaars-
concert op 8 januari aanstaande. 

12  Ieder jaar neemt zij samen met Thomas-
vaer op de Nijjoarsveziede het Thesinger 
jaar door. Wat is haar naam?

13  Vv GEO heeft er sinds dit jaar een nieuw 
erelid bij. Wat is haar/zijn achternaam?

14  Ook traditie: elk jaar huis-aan-huisverkoop 
door vv GEO van deze planten.

Vredesduif (www.tinekemeirink.nl/stopwatch)
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Eerst even kennismaken
Arjen Zelders en Marie Smit zijn in 2005 aan het 
eind van de Molenweg te Thesinge in de helft 
van het dubbele woonhuis gaan wonen. Hun 
dochter Sophie is nu twaalf en was toen dus nog 
heel klein. Vanuit de stad zochten ze naar rust 
en ruimte. Het huis is inmiddels aan hun wensen 
aangepast doordat er een ruime woonkeuken is 
aangebouwd. Dochter Noor is nu acht jaar en zit 
in groep 6. Zij gaat sinds september naar de 
basisschool in Garmerwolde. Nu blijft ze tussen 
de middag over op school samen met bijna alle 
leerlingen. ‘Er gaan maar drie kinderen naar 
huis en met de rest, ongeveer 37, hebben wij het 
heel gezellig’, zegt Noor. Sophie heeft wel de 
hele basisschoolperiode op CBS De Til in 
 Thesinge gezeten. Nu fietst ze naar het Parcival 
College (voortgezet vrijeschool-onderwijs). 
Daar heeft ze het erg naar de zin in het eerste 
jaar van het havo/vwo. Arjen is geschiedenisle-
raar aan het Kamerlingh Onnes (mavo/havo/
vwo) in Selwerd. ‘Het mooiste vak dat er bestaat’, 
zegt Arjen. Hij fietst vrijwel altijd op de ligfiets 
naar zijn werk. Ook Marie fietst altijd naar haar 
werk in het centrum van de stad. Zij is psycho-
therapeut en werkt ruim vier dagen per week. De 
fietstocht gaat nu via Garmerwolde omdat ze 
Noor eerst naar school brengt. Van oorsprong 
komen Arjen en Marie uit Drenthe en ze hebben 
elkaar leren kennen op de middelbare school in 
Assen. Beiden hebben in Groningen gestudeerd 
en zijn verknocht geraakt aan de rust en de 
ruimte van het Groninger platteland. Het gezin is 
behoorlijk druk bezet. Sophie zit op ballet in 

Voorpret voor kerst

Ulgersmaborg en heeft drumles in Ten Boer bij 
‘Drum2Day’. Op de popschool in Garmerwolde 
is ze ermee in aanraking gekomen en ze is er 
mee doorgegaan. Noor wil ook wel muziek 
maken maar weet nog niet precies welk 
 instrument ze wil gaan bespelen. Ze zit nu wel 
op tennis les in Ten Boer. Dat vindt ze ook heel 
leuk. Straks hebben ze allemaal heerlijk kerst-
vakantie waarin ze ook veel tijd bij hun eigen 
kerstboom zullen doorbrengen.

Kersttradities
‘Onze familie staat centraal bij het vieren van 
kerst. En samen lekker eten. We gaan in de 
kerstdagen altijd een dag naar familie van beide 
kanten.’ In de familie van Marie zorgt iedereen 

voor een onderdeel van het kerstmenu. Sophie 
maakt bijvoorbeeld graag een toetje. Het bepa-
len van het menu zorgt al voor veel voorpret. En 
bij de familie van Arjen maakt zijn moeder een 
Indisch kipgerecht dat ‘zwartzuur’ heet. De hele 
decembermaand is echt een feestmaand met 
familie. Sinterklaas wordt ook dubbelop gevierd 
met de families Smit en Zelders. Eind november 
vierden ze dankzij een Amerikaanse vriendin 
ook al Thanksgiving. Het eten is ook dan heel 
belangrijk. ‘Wij hadden allemaal nog nooit zo’n 
enorme kalkoen gezien! Met oud en nieuw zijn 
we lekker thuis. Waar heb je mooier zicht op al 
het vuurwerk dat afgestoken wordt in Beijum, 
Bedum en Ten Boer?’ 

Truus Top 

Arjen, Sophie, Marie en Noor (foto Joost van den Berg)

Het speeltuintje aan de Molenhorn is een van de schaarse plekken in 
Thesinge waar kinderen zorgeloos kunnen rennen en spelen zonder al 
teveel rekening te hoeven houden met auto’s en fietsers. Helaas begon 
het hekje dat eromheen stond af te takelen; na dik tien jaar trouwe dienst 
niet helemaal onlogisch. 
Fokko Oudman benaderde Dorpsbelangen  Thesinge met de vraag wat de 
mogelijkheden waren om dit weer op te knappen. Dorpsbelangen had op 
dat moment net een aanvraag bij Loket Leefbaarheid ingediend die niet 
veel later gehonoreerd werd. Een deel van deze subsidie is nu gebruikt 
voor het materiaal, Fokko heeft op zijn beurt het hek nauwkeurig en heel 
netjes geplaatst. Wat ons betreft een heel mooi voorbeeld van een een-
tweetje tussen Dorpsbelangen en dorpsbewoners!
Namens Dorpsbelangen wil ik Fokko bedanken voor zijn inzet en Loket 
Leefbaarheid voor het toekennen van de subsidie. Oh ja, in het voorjaar 
wordt de rest van de subsidie benut. Het hoe, wat en waar blijft nog even 
een verrassing.

Paul Witkamp

Een mooi een-tweetje

Appie Ridder geniet van het vredig kersttafereel in zijn garage aan de 
Luddestraat te Thesinge (foto Heidi Ridder)
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Talentontwikkeling in Garmerwolde

Een interview met Luc, Timon, Joris en Wende.
Nadat we met auto’s naar het museum in het 
centrum van Groningen waren gereden werden 
we eerst ontvangen door een van de medewer-
kers van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij 
legde ons uit wat wetenschap is en welke din-

gen om ons heen daarmee te maken hebben. 
Ook vertelde hij dat in het museum apparaten 
staan waarmee les gegeven en onderzoek 
gedaan is.
Daarna werden we in groepjes ingedeeld en kre-
gen opdrachten mee om proefjes uit te  voeren. 

Eén van die proefjes was om een tl-buis te laten 
branden door een statische bol aan te raken. We 
vonden het heel bijzonder dat die toen licht ging 
geven. Een andere proef was ook heel leuk: 
door ergens aan te draaien kon je een draaikolk 
maken.
De medische dingen die in dat andere kamertje 
stonden vonden we best eng. Maar het was ook 
leuk zoals je kon zien waar de ingewanden van 
de mens zaten of hoe een Siamese tweeling 
eruit zag. Zo kunnen mensen die later dokter 
worden goed zien hoe het menselijk lichaam er 
uitziet.
Tijdens het uitvoeren van de opdrachten werden 
we af en toe geholpen door een medewerker of 
door een vader of moeder. Er waren een hele-
boel dingen te zien waarvan we niet wisten 
waarvoor ze gebruikt werden. Dat werd met de 
opdrachten duidelijk. Ook interessant was dat 
alles écht was, zoals de doodshoofden die daar 
lagen opgesteld. De mummie vonden we erg 
cool en vooral het gezicht dat erbij stond, want 
zo zag de mummie er vermoedelijk ooit uit.

Frida Hoens 

Silke, Mette, Lucas en Niels doen 
de  draaikolkproef (foto Andries Hof)

Kinderen van OBS Garmerwolde bezoeken het Universiteitsmuseum

De nieuwe schuur
Het is tegenwoordig in de provincie  Groningen 
gebruikelijk om aardbevingbestendig te gaan 
bouwen wanneer er iets nieuws gebouwd 
wordt. Bij de familie Van Beukering is dit 
ook het geval, zij het dat er ongebruikelijke 
materialen gebruikt worden. Voor de nieu
we schuur in de tuin is eerst een  betonnen 
plaat gestort waarop de schuur gebouwd 
wordt. Dit stevige fundament is nodig voor 
het mate riaal waaruit de zijwanden van de 
schuur worden opgetrokken: afgeschreven 
sluisdeuren afkomstig uit Delfzijl en Termun
ten. Het voordeel hiervan is dat ze levenslang 
meegaan, het nadeel is dat voor het bouwen 
hiermee enige inventiviteit nodig is met be
trekking tot het vervoer en het plaatsen.

Op zaterdagmorgen 26 november reden tegen 
9.00 uur ‘s ochtends twee grote trucks het  
dorp binnen, met ieder een trailer erachter  
met daarop de gevierendeelde sluisdeuren  
en vier kleine zijkanten. RTV Noord reed 
 erachteraan om een verslag te maken (de 
meesten van u zullen het ongetwijfeld gezien 
hebben ’s avonds).
De truck met een kraan erop kon redelijk gemak-
kelijk achter het huis komen, de truck met de 
sluisdeuren had er iets meer moeite mee. Nadat 
een schutting en een boom half gesloopt waren 
lukte het de chauffeur achter het huis te komen, 
wat een knap stukje stuurmanskunst was. 
De sluisdeuren, die ongeveer 6 ton (6000 kg) 
per stuk wegen, werden met de hulp van de 
kraan soepeltjes van de vrachtauto getild en op 
hun plaats gezet. Dit was een spectaculair 

gezicht, dat door vele mensen bekeken werd.
Al het gereedschap dat nodig is om de schuur te 
bouwen was groot, zoals de boormachine die 
met enorme boren gaten in de deuren moest 
maken om ze met lange draadeinden vast te 
kunnen zetten in het beton. Het werk verliep 
soepel en snel en na een aantal uren hard wer-
ken stonden de wanden overeind. Het wordt een 
unieke schuur waarvan de bouw met belangstel-
ling gevolgd wordt door vele dorpelingen.

Detta van der Molen

Onder toezicht én met hulp van Leo van 
Beukering zelf werden de sluisdeuren juist 
geplaatst 
(foto’s Andries Hof en Sieb-Klaas Iwema)
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In de Kapelstraat in Thesinge was sinds 
2008 in de voormalige basisschool een 
eetcafé gevestigd. Men kon er feestjes of 
vergaderingen houden (met of zonder cate
ring) en veel dorpsevenementen hadden er 
een gezellige nazit. Maar vooral het zater
dagmiddagcafé trok veel publiek uit beide 
dorpen, met aan de stamtafel een vaste kern 
uit  Thesinge. Voor hen scheelde het een dag 
koken, maar de gezelligheid en het goede 
eten stonden natuurlijk voorop.

De uitbater, Rudy Noordenbos uit Thesinge, 
was eerder 25 jaar werkzaam al tekstschrijver. 
Toen hij in 2007 - qua hoeveelheid werk - op het 
hoogtepunt van zijn carrière was, kocht hij de 
voormalige basisschool met als doel er kantoor 
te gaan houden en er cursusruimtes in te vesti-
gen. Daarvóór had hij een kantoor in de stad. Er 
volgde een forse verbouwing met een strakke, 
moderne inrichting en een prachtige toiletgroep.
De kantoorruimtes op zolder waren nog niet 
klaar, en de verhuur van de cursusruimtes kwam 
voorzichtig op gang, toen huiskamercafé t Jopje 
zijn deuren sloot. Rudy bedacht dat hij de verga-
derfunctie van t Jopje (al dan niet met catering) 
misschien wel over kon nemen. En waarom dan 
ook niet gelijk maar het zaterdagmiddagcafé 
voortzetten?

Uitstraling
Maar de ruimtes (de twee voormalige klasloka-
len) waren met hun strakke uitstraling nou niet 
direct geschikt als café en dus besloot Rudy de 
lokalen andermaal aan te pakken. Nu meer in 
een bruincaféstijl met creatief gebruik van 
ouderwetse schoolattributen.
Rudy: ‘Al verbouwend besefte ik dat het tekst-
schrijven me eigenlijk helemaal niet meer 
bekoorde en besloot ik al mijn klanten een brief te 
sturen dat ik ermee stopte en caféhouder werd.’
En van het een kwam het ander: de keuken 
werd steeds professioneler uitgerust en zowel 
het café als de vergaderactiviteiten en de feest-
jes begonnen te lopen.
Toen sloeg de economische crisis toe.

Zware tijden
Het café op de zaterdagmiddag bleef goed 
lopen maar de vergaderingen namen ziender-

Oude School Thesinge gaat dicht

ogen af: het bedrijfsleven en de overheid hiel-
den de hand op de knip. Ondanks dapper vol-
houden van Rudy, met als zijn rechterhand 
dochter Jori (vrijwel elke zaterdag aanwezig), 
bleek het café - met daarnaast slechts af en toe 
een feest of vergadering - onvoldoende om er 
een renderende zaak van te maken. Vaste kos-
ten (hypotheek, verzekeringen, energie) waren 
zo hoog dat er, ondanks het goedbezochte 
zaterdagmiddagcafé, te weinig overbleef om 
van te leven.
Met spijt moest Rudy concluderen dat er een 
moment zou gaan komen dat hij met De Oude 
School moest gaan stoppen. En helaas is dat nu 
zover; op 17 december was het dorpscafé voor 
het laatst open.

De toekomst
Rudy gaat wederom verbouwen en het plan is 
om er een woonhuis van te maken en dat 

gemeubileerd te verhuren aan expats (tijdelijke 
werknemers uit den vreemde - red.).
Rudy vult aan: ‘En wellicht ga ik ook mijn oude 
werk wel weer oppakken. Overigens was ik niet 
helemaal gestopt: ik deed nog wel eens een 
klusje en wat journalistiek werk voor de Regio-
krant en de G&T. Of ik bedenk weer iets heel 
nieuws…’

Wat moet het dorp nu? Zowel de vaste als de 
(on)regelmatige bezoekers van het zaterdag-
middagcafé gaan dit dus wel erg missen!
Iemand een idee? Laat het ons weten…
Wij wensen Rudy in ieder geval (maar wel met 
spijt in het hart) een goede toekomst met zijn 
nieuwe Oude School.

Jan Ceulen

Rudy Noordenbos in zijn Oude School (foto Joost van den Berg)

Presto
Op vrijdag 9 december had ijsvereniging Presto 
uit Garmerwolde haar jaarlijkse ledenverga-
dering. 
Men is op 5 december begonnen met het vol-
pompen van de ijsbaan en hoopt vurig op een 
winters schaatsdorp deze winterperiode. Voor 
leden is het gratis (de contributie is niet ver-
hoogd en blijft € 7,50). Niet-leden betalen € 2,00 
per keer; word je bij de ijsbaan lid dan wordt het 
eenmalig € 2,00 plus € 7,50.
De baan wordt na de winterperiode verder klaar 
gemaakt. De schaatslessen worden op dit 
moment gevolgd door vijf kinderen en veertien 

volwassenen. De heer J. Tammeling en mevrouw 
J. Steur hebben het bestuur verlaten; de heren 
H. Bolhuis en T. Bouchier hebben de plekken 
opgevuld. 
De vlag van de KNSB wordt van zolder gehaald. 
Als deze wappert is de ijsbaan geopend en zal 
er een flyer worden rondgebracht of u krijgt 
bericht per e-mail of sms. Nadere informatie bij 
Pia Pops, tel. 050 541 6587 
of presto.garmerwolde@gmail.com.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema
De volgepompte ijsbaan: laat de vorst maar 
komen! (foto Sieb-Klaas Iwema)
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OBS Garmerwolde tweede basisschool First Lego League
Tijdens de regionale voorronden van de 
First Lego League in Groningen op zater
dag 10 december is OBS Garmerwolde als 
tweede basisschool geëindigd. In het totaal 
van 25 basisscholen en middelbare scholen, 
eindigde OBS Garmerwolde als twaalfde. 
Het is alweer voor de derde keer dat OBS 
Garmerwolde deelneemt aan deze First Lego 
League: een wedstrijd waarbij deel nemers 
eerst onderzoek moeten doen naar een zelf
gekozen onderwerp en daarna een robot 
moeten programmeren zodat deze  allerlei 
missies kan uitvoeren.

Lotta en Luuc vonden het een erg leuk project. 
‘Vanaf 14 september zijn wij elke woensdag een 
deel van de ochtend bezig geweest. Kinderen 
uit de groepen 6, 7 en 8 konden mee doen als 
ze dat wilden. Er werden een onderzoek- en een 
programmeerteam samengesteld. 
Het onderzoekteam moest een dier kiezen en 
dat onderzoeken. Wij hebben de slak  uitgekozen’, 
vertelt Lotta. ‘We onderzochten welke proble-
men dit dier heeft in onze omgeving en maakten 
daarover een presentatie. We hebben ook con-
tact gehad met iemand die veel van slakken wist 
(professor Menno Schilthuizen van Naturalis 
Biodiversity Centre te Leiden - red.). Hij heeft 
ons veel verteld. Onder andere over hoe een 
slak leeft en wat hij eet.’ Waarom kozen de kin-
deren eigenlijk voor een slak? ‘Nou, omdat er bij 
ons op school af en toe met slakken wordt 
gespeeld en dat vonden wij zielig. Met een leuk 
liedje willen we nu jongere kinderen duidelijk 
maken dat je ze per ongeluk dood kan maken 
als je met ze speelt.’
En het programmeerteam, wat doet dat team 
precies? Luuc: ‘Je moet een robot van Lego pro-
grammeren zodat deze allerlei missies kan uit-

voeren. Bijvoorbeeld: een van Lego nage-
bouwde haai naar zee brengen zonder dat deze 
tegen de zijwanden van zijn Legokooi komt. En 
er was ook een missie waarbij de robot een var-
kentje zonder achterpoten naar de stal moest 
brengen. Er waren zes kinderen uit de groepen 
6, 7 en 8 die meehielpen de robot te program-
meren, samen met Huub Bouma, onze coach en 
Jesper Hoiting, zijn assistent.’
Bij aanvang van het evenement op de Hanzeho-
geschool op het Zernikecomplex in Groningen 
moesten de kinderen aan een jury uitleggen hoe 
ze de robot geprogrammeerd hadden. Luuc: 
‘Nou, dat gaat met een computerprogrammaatje 
dat je van internet kan downloaden. Dat pro-
gramma bestaat uit een aantal blokken die je 
aan elkaar kan koppelen. Zo is er bijvoorbeeld 
een blok voor vooruit en een blok voor draaien. 

Je kunt dan zelf bepalen hoeveel je gaat draaien 
of hoe ver je vooruit gaat. Ik vond het programma 
makkelijk, maar de functies, zoals hoeveel 
draaien was soms wel lastig. We deden daarna 
vier wedstrijden met de robot. Tijdens de wed-
strijden moest de robot zoveel mogelijk missies 
zo goed mogelijk uitvoeren in twee minuten. 
Daarvoor kreeg je punten en wie de meeste 
punten had, won. Uiteindelijk zijn we twaalfde 
geworden van de 25 teams. Er waren niet zoveel 
basisscholen die meededen, maar wel meer 
dan vorige keer. Je mag meedoen tot en met de 
leeftijd van 15 jaar. Er waren ook teams met 
meer ingewikkelde missies en uitgebreide 
robots, maar die waren dan ook erg goed. We 
zijn uiteindelijk de tweede basisschool gewor-
den. Ik vind dat een mooie plek!’

Frieda Hoens

Team OBS Garmerwolde in actie (foto Andries Hof)

Op zondag 22 januari geeft de bekende kapel de 
Alpenjagers uit Garmerwolde wederom een 
nieuwjaarsconcert in Trefcentrum te Bedum. 
Vooral de muziekstijl uit de Alpenlanden spreekt 
veel bezoekers aan. Ook dit jaar heeft de kapel 
weer een gastgroep, het bekende ‘Eelder 
 Bloemenkoor’. Het wordt een middag met veel 
gezelligheid van muziek uit de Bohemen en 
Moravië en zang van het koor.

Op zondagmiddag 8 januari 2017 om 14.00 uur 
organiseert Stichting Felicitas voor de tweede 
keer een nieuwjaarsconcert. Dit keer treedt het 
 Quatriola ensemble uit Den Haag voor u op 
(dwarsfluit,  klarinet, fagot en hobo). Vier jonge 
veelbelovende musici komen naar Thesinge en 
brengen een programma met lichte klassieke 
muziek van onder andere Mozart, Gershwin en 
Strauss. Elk stuk wordt kort ingeleid door een 
van de musici. In de pauze is er koffie of thee en 
daar horen in dit geval natuurlijk nieuwjaarsrol-
letjes bij. Aan het eind van het concert kunt u nog 
even napraten onder het genot van een drankje 
in de Kloosterkerk. Kom naar ons nieuwjaars-
concert en geniet van dit prachtige optreden.
De entree bedraagt € 7,50. Als u kaarten wilt 
reserveren, stuur dan een e-mail naar stichting-
felicitas@gmail.com of bel 06 14 948 438. U 
kunt aan de zaal ook een kaartje kopen. Wij 
wensen u prettige feestdagen en zien u graag in 
het nieuwe jaar. 

Stichting Felicitas 

Quatriola ensemble 
met nieuwjaarsconcert

Op zaterdag 21 januari is er weer eten en zingen 
in dorpshuis De Leeuw te Garmerwolde.
Na een zeer succesvolle avond met eten en zin-
gen met de Beatles dan nu: Singing blue mon-
day away met twaalf overbekende wereldhits. 
Een avond met een ode aan de gehaktbal, maar 
in culinair opzicht komt er veel meer. Vijf heer-
lijke gerechten worden geserveerd en tussen de 
gangen door zingen we twee liedjes (Ben de 

Nieuwjaarsconcert Alpenjagers
Het concert begint om 14.30 uur, zaal open om 
14.00 uur. Kaarten zijn in de voorverkoop bij 
Primera de Gele Klap te Bedum, ook zijn er nog 
kaarten te verkrijgen aan de kassa van het Tref-
centrum, mits er dan nog kaarten zijn, want het 
concert van vorig jaar was zeer snel uitverkocht. 
Entree bedraagt € 7,50. Meer informatie: W.G. 
Tammeling, tel. 050 541 1450.

Singing blue monday away
Jonge als geluidstechnicus en tegenpool). U 
hoeft niet goed te kunnen zingen, uw stem gaat 
op in het geheel, maar uw emotie blijft bij u, en 
dat voelt goed. Tussen 18.00 en 18.30 uur is de 
inloop en de prijs is € 14,00 per persoon. Aan-
melden via het dorpshuis of via trspijker@email.
com. De opbrengst is voor het dorpshuis. Tot 
gauw bij eetcafé Theo!

Theo Spijker
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Op de najaarsvergadering van Vereniging 
Dorpsbelangen Garmerwolde op 21 novem
ber kon voorzitter Reinier Buringa een groot 
aantal leden verwelkomen.

Mededelingen
Bij de mededelingen kwamen onder anderen de 
volgende onderwerpen aan de orde:
•  De Vereniging Dorpsbelangen heeft drie 

zienswijzen bij de provincie Groningen inge-
diend op het herindelingsontwerp Groningen/
Ten Boer/Haren en aandacht gevraagd voor:

 1  het belang van een actieve rol van de 
gemeente bij het behoud van voorzienin-
gen, met name de basisschool

 2  aanscherping van de rol van de gemeente 
om bewoners te helpen bij het realiseren 
van plannen uit de dorpsvisie, zoals het 
 creëren van nieuwe voorzieningen (bijvoor-
beeld levensloopbestendige woningen)

 3  aanscherping van de rol van de dorps-  
raden (Verenigingen Dorpsbelangen) in het 
func tioneren van de nieuwe heringedeelde 
gemeente

•  De subsidie van de gemeente voor de viering 
van oud en nieuw gaat ook dit jaar naar het 
kloksmeren en de samenkomst bij café Jäger-
meister. 

•  Belangstellenden voor verduurzamen van de 
woning met hulp van Buurkracht kunnen zich 
aanmelden via hanna@buurkracht.nl of 

 info@dorpsbelangengarmerwolde.nl.

Bestuursleden gevraagd
Vereniging Dorpsbelangen is op zoek naar 
nieuwe bestuursleden. Margriet de Haan is 
gestopt, Reinier Buringa gaat het dorp verlaten 
en zwaait in april af. Johan Havenga en Maarten 
Strik gaan er in april ook uit; zij blijven wel actief 
in de themagroepen. Ineke Schelhaas, de hui-
dige penningmeester, gaat verder als interim 
voorzitter. Dit betekent dat er een nieuwe pen-
ningmeester moet komen. Ook Stichting Dorps-
huis zoekt een nieuwe penningmeester. En bij de 
Feestweekcommissie kunnen ze ook nog wel 
wat versterking gebruiken: Vera van Zanten, 
Marieke de Groot en Janet Miedema zijn gestopt, 

Najaarsvergadering Dorpsbelangen
Annemieke van der Beek is er weer bij gekomen. 
Wie voelt zich geroepen of weet iemand?

Het Dijkpark
Fred Klein Wolthuis, Menno van der Meer en 
Wietske van der Meulen praten ons bij over  
de stand van zaken rond het Dijkpark. In het 
voor jaar komt er weer een open dag. De 
 baggerwerkzaamheden van Groningen tot aan 
 Winneweer zijn klaar; het slib is behoorlijk 
in gedroogd en zal worden gebruikt voor verster-
king van de Eemskanaalkade. Er zijn al dam-
wanden aangebracht; in april wordt gestart met 
de versterking. Doordat er nog onvoldoende 
materiaal is, moet het in twee fases; het is nog 
niet bekend of er bij Woltersum of Garmerwolde 
wordt begonnen. 
De klei wordt afgedekt met een leeflaag van 50 
tot 80 cm. Op die plaatsen waar onvoldoende 
ruimte is om de dijk te verbreden worden binnen-
waartse schermen geplaatst. In mei beginnen 
ze te baggeren met het stuk van Winneweer tot 
Delfzijl. 1 januari 2019 moet alles klaar zijn, 
inclusief het fietspad. De dijk wordt ingezaaid 
met gras, in bossage is nog niet voorzien. 
‘Dat was wel afgesproken!’ volgens Herman 
Huiskes. ‘Het zou een dijkpark worden, met 
bomen en struiken. Nu verwordt het hele plan tot 
een fietspad plus landschappelijke inpakking 
van de zuivering!’

Themagroepen
Na de pauze is het de beurt aan de thema-
groepen. De werkgroep Communicatie en Coör-
dinatie werkt aan een centrale agenda op de 
website, verstuurt nieuwsbrieven via e-mail en 
berichten via Facebook. 
Het dorpshuis wordt nog niet verbouwd; ze krij-
gen in maart pas uitslag van het verstevigings-
programma. Subsidies wachten daar ook op. De 
problemen zitten in de grote zaal en de zolder; 
de bouwcommissie probeert het voorste deel al 
wel te verbouwen. 
Sinds oktober houdt Buurtzorg Garmerwolde 
kantoor in het dorpshuis. De mensen zijn er 
soms ook ’s avonds, dus schrik niet als u plotse-
ling lawaai hoort!

Het grootste probleem van de Garmerheerd 
alias het Hofje is het vinden van de locatie. 
Omdat de meeste mensen willen huren, is 
woningstichting Wierden en Borgen benaderd; 
deze is nu bezig met een quickscan omtrent de 
demografische gegevens. De huurhuizen zijn 
bestemd voor mensen met een jaarinkomen 
onder de € 34.000; de huurprijs zal € 700 zijn.
De Dorpsruilhulp is bezig met het opzetten van 
een hulpdienst zonder moeten. Het is bedoeld 
voor incidentele klusjes en kan bijvoorbeeld 
worden beloond met een glimlach. Een even-
tuele tegenprestatie mag ook iets voor het 
dorpshuis zijn. Er wordt begonnen met een 
vraagsite, later komt er ook een aanbodsite.
Het is belangrijk dat we van elkaars zaken op de 
hoogte zijn. Dinsdag 17 januari is er weer een 
bijeenkomst van de werkgroep Feesten, Sport 
en Cultuur met een afgevaardigde van iedere 
club. De Feestweekcommissie organiseert op 
zaterdag 8 april een groot feest ‘voor het dorp, 
door het dorp’ naar aanleiding van het 35-jarig 
jubileum. Met een quiz, talentenjacht en Bonte 
avond. Begin november komt er waarschijnlijk 
weer een spooktocht.
De werkgroep Duurzaamheid & Openbare 
Ruimte is met de gemeente en een aantal 
 aanwonenden in overleg over een mogelijke 
ontmoetingsplek voor jong en oud op het veldje 
aan de Oude Rijksweg. Ook de standpunten van 
het JOP (Jongeren Ophoud Plek) en de jeugd-
werker worden hierin meegenomen. Op het 
fietspad langs de Stadsweg mogen geen 
 brommers rijden. Het pad ernaast blijft een 
openbare weg; ook een auto mag er langs. De 
verkeersonveiligheid op de Dorpsweg wordt 
vooral veroorzaakt door te hoge snelheden van 
de eigen bewoners en doorgaand verkeer. 
Gescheiden wegen voor fietsers en auto’s en/of 
een digitaal matrixbord zouden mogelijk een 
oplossing kunnen zijn. 
Over de activiteiten van het Oranjecomité, de 
Historische Commissie, het KOMBInnen Café 
en de Garmerstee heeft u al het nodige kunnen 
lezen in de G&T.

Theater en haventje
Hoewel de subsidie van € 125.000 uit het Plus-
fonds Dijkpark naar één herkenbaar project zou 
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Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge
Zaterdag 24 december
kerstnachtdiensten voor en door 
dorpsgenoten
20.30 uur in de Kloosterkerk te 
Thesinge
22.00 uur in de kerk te Garmer-
wolde
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
Zondag 8 januari
gezamenlijke dienst
11.00 uur in Ten Post 

voorganger drs. Postema uit 
Krewerd
Zondag 15 januari
te gast in de Kloosterkerk
10.00 uur in Ten Boer 
voorganger ds. R. Kok uit 
Nijeveen
Zondag 22 januari
gezamenlijke dienst
9.30 uur in Stedum 
voorganger mw. Werkman uit 
Groningen
Zondag 29 januari
viering heilig avondmaal 
10.00 uur in Thesinge 
voorganger ds. van Dijk uit 
Sauwerd

gaan, heeft de commissie het geld toch verdeeld 
over drie projecten. Voor het plaatsen van her-
kenningstekens bij de bruggen is € 7.500 gere-
serveerd. Voor de plannen rond een theater en 
een haventje is ieder € 58.750 toegezegd; dit is 
bij lange na niet voldoende om de plannen uit te 
voeren. We moeten het beschouwen als een 
soort startsubsidie; mocht een van de projecten 
niet doorgaan, dan mag het geld weer bij elkaar 
worden gelegd.

Openluchttheater, Uitkijkpunt en Pleisterplaats 
bij het Eemskanaal
Denk aan een speelveld, een podium van  
8 x 8 m. met een dak van zonnepanelen, een 
tribune van schanskorven en een pleisterplaats 
met twee toiletten in het uitkijktorentje. Met een 

begroting van € 160.000. Is het haalbaar? En 
wat vinden de omwonenden ervan? 

Brug/terras, zandstrand/zwemoever en 
botensteiger voor een achttal bootjes
Met een soort hoogholtje (hoog smal bruggetje 
- red.) over het Damsterdiep waarop je kunt 
 zitten koffiedrinken. Dit is al een heel oud plan 
en mede bedoeld om de aanlegduur van niet-
bewoners te beperken. Tonnie Guikema maakt 
zich zorgen over de toegangsweg. Het verkeer 
over de Oude Rijksweg kan er nu al niet voorbij; 
hij moet onder de bomen door met zijn vracht-
auto. Een alternatief zou een aanlegplaats bij de 
Bronssluis kunnen zijn. Het plan was begroot op 
€ 200.000 exclusief huur/koop van grond. Er is 

nog veel te doen: overleg met de gemeente, de 
provincie, het waterschap en omwonenden.

Rondvraag
In de rondvraag wordt speciale aandacht van 
Dorpsbelangen gevraagd voor de dorpsentree 
(de indeling van de weg door de vluchtheuvel is 
niet correct) en de oversteekplaats Lageweg/
Stadsweg. Er zitten twee drempels in de Lage-
weg; het is uit den boze om in deze aardbeving-
somgeving met drempels te werken. En wan-
neer komt de rotonde?
Al met al is het een latertje geworden. Om 23.00 
uur hamert de voorzitter de vergadering af en is 
er gelegenheid om nog even gezellig na te 
 praten.

Hillie Ramaker-Tepper

Fotoproject ‘Thesinge in beeld’
Wie staan er allemaal op? Hoe fotogeniek is Thesinge?

In het weekeinde van 21 januari kunt u komen kijken naar de resultaten 
van het fotoproject ‘Thesinge in beeld’. Honden en hun baasje, brieven-
bussen, bomen, hobby’s, fietsers, huizen... 
Tien dorpsgenoten hebben een jaar lang hun zelfgekozen thema gefoto-
grafeerd. Ze maakten wekelijks één of meer plaatjes. In Klunder, in de 
Luddestraat, bij mensen thuis, ergens op straat, tijdens een dorps-
evenement of op een doodgewone grijze dinsdagmiddag... Thesinge is 
een jaar lang volop in beeld gebracht. 
Om de fotografen uit te dagen ons mooie dorp steeds opnieuw te ontdek-
ken, was er ook elke maand een gezamenlijk en wat abstracter thema. 
Hoe ziet de straat eruit als je bijvoorbeeld kijkt naar ‘lijnen’ of ‘de kleur 
rood’? Wat krijg je te zien als je zoekt naar het thema ‘contact’? De 
 resultaten zijn verrassend; een unieke expositie!
Dankzij een subsidie van het Loket Leefbaarheid kunnen we nu een echte 
expositie inrichten. We gaan de mooiste van al die honderden foto’s 
afdrukken, uitvergroten, opplakken, we gaan boekjes en ansichtkaarten 
maken, en doen nog heel veel meer om ‘Thesinge in beeld’ te presente-
ren. Deze unieke expositie is op drie locaties voor iedereen te zien, op 
zaterdag 21 en zondag 22 januari 2017. De Kloosterkerk, café De Oude 
School en dorpshuis Trefpunt zijn beide dagen geopend van 11.00 - 17.00 
uur. Toegang is gratis.
De officiële opening is al op vrijdagavond 20 januari om 20.30 uur in 
 Trefpunt, door Teunis Ton (jarenlang fotograaf voor de G&T) en burge-
meester André van de Nadort. Ook daar bent u van harte welkom!
De tien fotografen, benieuwd naar het eindresultaat en wat u ervan vindt, 

foto Marc ten Cate

in alfabetische volgorde: Koos van de Belt, Simone Bouwstra, Marc ten 
Cate, Ton Ensing, Janna Hofstede, Andries van der Meulen, Aly Pepping, 
Evelien de Rijke, Elisabeth Tolenaar en Daphne Wiegertjes.

Simone Bouwstra
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Agenda

Foto van de maand

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 27 
januari.
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 15 januari vóór 18.00 uur 
via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.00 - 11.30 
uur: Inloopochtend Noaberstee 
vanaf 11 januari.
Elke zaterdag
Thesinge; vanaf 16.00 uur: Café 
Molenzicht open.
Zaterdag 24 december
-  Thesinge; vanaf 9.00 uur: 

Ophalen oud papier.
-  Thesinge, Kloosterkerk; 20.30 

uur: Kerstnachtdienst.
-  Garmerwolde, kerk; 22.00 uur: 

Kerstnachtdienst.
Woensdag 28 december
Thesinge, café Molenzicht; 19.00 
uur: Jaarlijkse poolkampioen-
schappen om de Andries Westra-
bokaal (voor de 25e keer). Wel 
graag vooraf aanmelden bij Dora 
Westra, tel. 050 302 2551.
Donderdag 29 december
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 
uur: Koffiemorgen in het teken van 
oud en nieuw.
Zaterdag 31 december
-  Thesinge: Carbid schieten bij 

ijsvereniging De Scheuvel.
Zondag 1 januari
-  Garmerwolde, kerktoren; vanaf 

00.00 uur: Kloksmeren en 
klokluiden. De Plaatselijke 
Commissie trakteert op een 
drankje en een hapje.

Kinderen zijn bezig papieren sterren te bundelen. Eerder 
zijn zij langs de deuren in Thesinge gegaan om mensen 
(anoniem) hun wensen voor het nieuwe jaar daar op te 
laten schrijven. De sterren komen tijdens de kerstnacht-
dienst in de Kloosterkerk te hangen zodat iedereen ze kan 
lezen. (foto Joost van den Berg)

-  Thesinge, Kloosterkerk; vanaf 
00.00 uur: Kloksmeren, inclusief 
consumptiebon voor dorpshuis 
Trefpunt.

-  Thesinge, Trefpunt: Oud-en-
nieuwviering. Thema: voor elk 
wat wils.

Zondag 8 januari
Thesinge, Kloosterkerk; 14.00 uur: 
Nieuwjaarsconcert met het 
Quatriola Ensemble. Zie artikel en 
voor meer informatie:  
www.thesinge.com/cultuur/felicitas.
Donderdag 12 januari
-  Garmerwolde, De Leeuw; 14.30 

uur: Bijeenkomst Garmerstee.
-  Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 

uur: Overleg Themagroep 
Duurzaamheid & Openbare 
Ruimte. Contactpersoon: Simon 
Spanninga.

Vrijdag 13 januari
Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 
Ophalen oud papier.
Dinsdag 17 januari
-  Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 

uur: Klaverjassen bij ‘De Soos’.
-  Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 

uur: Overleg themagroep Feesten,
  Sport en Cultuur met een 

afgevaardigde van iedere club. 
Aanspreekpunt: Gerrie Zeedijk.

Woensdag 18 januari
Garmerwolde en Thesinge; 23.59 
uur: Laatste mogelijkheid om de 
oplossing van de G&T kerstpuzzel 

in te leveren en mee te dingen 
naar mooie prijzen!
vrijdag 20 januari 
Thesinge, Trefpunt; 20.30 uur: 
Opening foto-expositie ‘Thesinge 
in beeld’. 
Zaterdag 21 januari
-  Garmerwolde, De Leeuw; 18.00 

uur: Singing blue monday away. 
Eten en zingen bij eetcafé Theo. 
Zie artikel voor meer informatie.

-  Thesinge; aanvang 19.30 uur: 
Nijjoarsverziede 2017.

Zaterdag 21 en zondag 22 
januari
Thesinge, Trefpunt, Kloosterkerk 
en De Oude School; 11.00 - 17.00 
uur: Foto-expositie ‘Thesinge in 
beeld’.
Zondag 22 januari
Bedum, Trefcentrum; 14.30 uur: 
Nieuwjaarsconcert Alpenjagers. 
Zie artikel.
Donderdag 26 januari
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 
uur: Koffiemorgen.
Zaterdag 4 februari
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen 
oud papier. In 2017 zullen de 
containers één keer in de vijf 
weken worden geleegd.
Zaterdag 11 februari
Garmerwolde, Jägermeister; 21.00 
uur: Roots ’66 treedt op. Dit is een 
herhaling van het succesvolle 
feestje in februari 2016.  

Heerlijk de voetjes van de vloer op 
de bekende tophits uit de jaren 60. 
Reserveren is noodzakelijk bij 
Dienco Bolhuis, tel. 06 81 905 447 
of dbolhuis5@ziggo.nl.

‘De Soos’
De klaverjasavond in december 
heeft de volgende uitslag 
opgeleverd:
1. Jan van der Molen 5263
2. Geert Pops 5183
3. Bert Buringa 4931
4. Jannes Ramaker 4780
De volgende keer is op dinsdag  
17 januari, aanvang 20.00 uur, in 
dorpshuis De Leeuw.

Stoomfluitje
Te koop: Essen haardhout, 
gekloofd en gedroogd. € 75,00 per 
los gestorte kuub. Gratis bezorging 
in Garmerwolde en Thesinge. 
Tel. 06 81157646.


