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Ondertussen in
Garmerwolde en Thesinge
Op vrijdag 16 december werd door GRAS
(platform voor Groningen, Architectuur en
Stedenbouw) een bustour georganiseerd.
Deze middag, met de titel ‘Ondertussen in
Ten Boer’, was opgezet in het kader van
de aankomende gemeentelijke herindeling.
Want wat weten Stadjers nu immers van de
ruim 400 hectare grond die de Gemeente
Groningen straks rijker wordt? Wat speelt
er in Ten Boer? Waar liggen de kansen en
kwaliteiten? Waar loopt men tegenaan? En
vooral: met welke ruimtelijke opgaven is Ten
Boer bezig? Onze redactie reed mee.
Met een aantal verwachtingsvolle geïnteres
seerden (Groninger raadsleden, architecten
en ande
re belangstellenden) stapten we in
Groningen op de bus. Wethouder Annie Postma
was door GRAS gevraagd mee te reizen en te
vertellen over haar gemeente. Architect Tjalling
Zondag reed ook mee en is na afloop van deze
tour gevraagd zijn visie op een aantal locaties te
geven, deze zijn verwerkt in dit artikel. Op naar
Ten Boer!
Groene randen van de stad
Rijdend over de Rijksweg valt de reizigers op
hoe groen de ruimte tussen Stad en Ten Boer is.
Al snel wordt de vraag gesteld of dit in de toe
komst zo blijft of dat er ideeën zijn over uitbrei
dingen aan deze zijde van Groningen? Annie
Postma geeft aan dat deze vrees er al van ouds
her is, maar dat er andere plekken zijn aan
gewezen voor stadsuitbreiding. De ‘groene
randen’ zijn belangrijk voor de stad en het beleid
is dat de stadsgrenzen strak gehandhaafd
worden en er geen ‘rafeling’ toegestaan wordt.
In de bestuursovereenkomst met betrekking tot
de herindeling is ook vastgelegd dat dit gebied
voor de komende tientallen jaren vrij moet blij
ven van bebouwing.
Tjalling Zondag is van mening dat de nabijheid
van de stad de kracht van dit gebied is. ‘Toekom
stige ontwikkelingen en het ruimtelijk beleid
daarvoor moeten wat mij betreft in dit verband

Stad en ommeland (foto Joost van den Berg)
worden gezien. Ik geloof wel in vernieuwingen,
maar dan passend bij het ‘ontwikkelingskarak
ter’ van een dorp; meer organisch dan gepland
en gedragen door ‘locals’ en nieuwelingen. Zo’n
plukje nieuwbouw aan de dorpsrand vind ik qua
beeld altijd teleurstellend en de ruimtelijke kwali
teit past vaak niet bij de structuur van het dorp
en is zeker niet bestendig in de tijd.’
De toekomst voor erfgoed
Eerste stop tijdens de tour is Garmerwolde. De
bus zet ons halverwege de Dorpsweg af, van
waar we te voet verder gaan naar de kerk.
Staand op het kerkhof tonen de meeste onder
ons zich verrast over hoe dicht Garmerwolde bij
de stad ligt, maar hoe anders de sfeer hier is en
hoe geweldig het uitzicht. De kerk is het eerste

gebouw van de Stichting Oude Groninger
Kerken dat gebruik maakt van zonne-energie.
Door de stijgende energielasten was het steeds
moeilijker om de exploitatie rond te krijgen. Op
deze manier is het gebruik van de kerk voor de
toekomst gewaarborgd.
Tjalling Zondag denkt dat dit een belangrijke stap
is. ‘Erfgoed is gebaat bij gebruik. Natuurlijk met
respect voor monumentale waarden, maar zon
der gebruik kan erfgoed haar waarde niet tonen
in het alledaagse. Ik geloof niet in erfgoed als
museumstuk, althans niet voor gebouwen, die
zijn altijd onderdeel van de directe leefwereld.’
Fietsforensendorpen
Door naar de verbrede Stadsweg; belangrijke
fietsverbinding van Ten Boer naar de stad en
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weer terug. Omstreden, maar met de toe
nemende drukte van (snel) fietsverkeer wel
noodzakelijk volgens de wethouder. Ten Boer is
altijd een forensengemeente geweest, maar de
laatste jaren minder in trek door de aardbevin
gen. Garmerwolde en Thesinge lijken door hun
ligging, sfeer en (beperkt) aantal voorzieningen
weer wel aantrekkelijk voor mensen uit de stad.
Annie Postma hoopt dat de herindeling en de
versterkingsplannen kunnen zorgen voor een
nieuwe inwonersstroom richting de dorpen en
Ten Boer. Tjalling Zondag vindt dat de dorpen
meer zijn dan forensendorpen. Hij geeft aan dat
het gemeenschapsgevoel tussen oorspronke
lijke bewoners en ‘nieuwkomers’ binnen een
dorp erg belangrijk is. ‘Het primaat van de stad
zou niet moeten gelden. Om levensvatbaar te
zijn moeten dorpen natuurlijk mee in de tijd,
maar ze mogen hun oorsprong als kleine sterke
gemeenschap niet verliezen. De kunst is om in
dit geval het voordeel van de twee-eenheid te
versterken. Genieten van wonen net buiten de
stad, deels mogelijk gemaakt door de middelen
verdiend in de stad. Een klassiek ideaal. Boven
dien is een ‘fietsforensendorp’ toch net weer
anders. De beleving van hoe Stad en Omme
land met elkaar verbonden zijn, verschilt per
vervoermiddel. De fiets speelt daarin een bijzon
dere rol, want zij is onderdeel van ‘het buiten’. Er
is geen betere manier om de omgeving te
ervaren dan op de fiets.’
Voorzieningen behouden
Snel weer instappen voor een korte rit naar
Thesinge. We stoppen voor CBS De Til en lopen
een rondje via de kerk en De Dijk. Er wordt
gepraat over de voorzieningen in het dorp, wat
hun rol is en hoe deze behouden kunnen worden
voor de toekomst. Zou uitbreiding van de recre
atievoorzieningen er bijvoorbeeld voor kunnen
zorgen dat er meer reuring in het dorp komt?
Tjalling Zondag vindt dat dit niet per se met
elkaar te maken heeft. ‘In zijn algemeenheid is
recreatief gebruik van het buitengebied geen
Tjalling Zondag is architect en eigenaar
van Zofa Architecten en woont in het cen
trum van de stad. Hij probeert binnen de
discipline mooie en bruikbare ruimtes te
maken en deelt deze het liefst met ‘Jan
en alleman’. Hij had zich opgegeven voor
Tour Ten Boer om ‘na een drukke periode
een erg vol hoofd wat lucht te geven’ en dat
toch te combineren met het vak. Want het
is wel bijzonder, die gemeentelijke herinde
ling; vooral als organisatorisch ding, maar
het gaat natuurlijk letterlijk over iets op de
kaart en de mensen die dat aangaat.’
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De busreizigers bij de kerk van Garmerwolde (foto Petra Pauw)
slechte zaak. Het Groninger land is echter weer
barstig en min of meer voor liefhebbers. Dit is
een zegen maar tegelijkertijd een risico. De
Stadjer koestert het Ommeland, maar of dat in
dit verband vanzelfsprekend tot actie leidt vraag
ik me af. De voorzieningen in het dorp zijn vooral
bedoeld voor het dorp. Zorg dus dat het dorp
aantrekkelijk woon-/werkgebied wordt, met een
kwaliteit en prijsniveau dat je in de stad niet
vindt. Dan kan een dorpscafé wel bestaan, in
welke vorm dan ook.’
Annie Postma geeft aan dat Ten Boer druk bezig
is met het opstellen van een visie omtrent recre
atie en hoe hier in de toekomst invulling aan te
geven. De herindeling is voor de Gemeente Ten
Boer een sterke motivatie geweest om te kijken
naar de toekomst; wat is belangrijk en waar wil
len we heen? Dit is onder andere in de Dorps
visies vastgelegd, maar zal komende tijd ook
verder vorm krijgen in een recreatievisie en ver
sterkingsplannen.

terecht kunt voor een paspoort e.d. en er zullen
contactambtenaren komen voor de communica
tie met de dorpen. Financieel zal het samengaan
met Groningen kansen bieden; zij verwacht dat
met name verenigingen en dorpshuizen na de
herindeling beschikking hebben over grotere
subsidies. En zij zijn belangrijke drijfveren binnen
de dorpen. Zelfstandigheid is volgens Annie
Postma een grotere bedreiging voor de
Gemeente Ten Boer dan herindeling.

Kansen voor Ten Boer
Na Thesinge rijden we via Sint-Annen door naar
Ten Boer, waar we het Koopmansplein bezoe
ken en op het Gemeentehuis uitleg krijgen over
de initiatieven voor Woldwijk. Wethouder Annie
Postma denkt dat de herindeling positief zal uit
pakken. De vrees van veel inwoners van Ten
Boer voor het verliezen van de korte lijnen met
de gemeente is volgens haar begrijpelijk. Maar
Ten Boer blijft een eigen loket houden waar je

Wist-u-dat…

Er is genoeg stof tot discussie aan tafel, maar de
schemer valt in en het wordt tijd te vertrekken. In
het halfdonker rijden we nog langs Woldwijk en
koersen voldaan richting Stad. In de bus praat
men nog na over de prachtige dorpen en de
kansen voor de Gemeente Ten Boer; wat betreft
de reizigers zeker een aanvulling op Stad.
Yvonne Broekhuizen

•	u bij voetbalvereniging GEO frituurvet (zowel
vloeibaar als vast) kunt ingeleveren?
•	het zestigerjarenfeest in café Jägermeister
door omstandigheden niet doorgaat?
•	dit feest gepland was op zaterdag 11 februari?

Juf Annemarie vertelt over tien jaar ICT leermiddelen
’s Morgens, als ik in de OBS Garmerwolde
mijn lokaal binnenkom, zet ik meteen de
computers aan en haal ik de tablets van de
oplader. Daarna ga ik de lessen voor rekenen, taal en spelling klaarzetten op het leerkrachtendashboard. Maar ik realiseer me
ook dat het nog maar tien jaar geleden is dat
ik met een schoolbord en krijt les gaf en de
leerlingen hun boeken en schriften pakten
en met potlood en gum werkten.
Digibord
Toen het digibord zijn intrede deed, was er eerst
één bord voor de hele school waarmee we kon
den leren werken. Later kwamen er meer van die
borden zodat steeds meer klassen ze konden
gebruiken. Een digibord is een wit scherm
waarop met een projector het beeldscherm van
de computer is geprojecteerd. Dit bord is te
bedienen via een speciaal soort pen. Hierdoor
kun je bijvoorbeeld rekentabellen aanklikken en
dan invullen maar ook filmpjes laten zien ter ver
duidelijking van de lesstof. Ook kunnen we blad
zijden uit een boek tevoorschijn halen en met de
pen aanvullingen toevoegen. Dat spaart veel tijd
uit omdat ik niet elke les opnieuw alles hoef op
te schrijven. Ik heb het gevoel dat ik de kinderen
nu meer kan leren omdat ik meer aandacht aan
ze kan besteden.
Snappet
Met Snappet ga je nog een stukje verder. Iedere
leerling heeft een tablet waarmee een lespro
gramma gevolgd wordt. Via een centraal digitaal
systeem kan ik de ontwikkelingen van de leerlin
gen individueel volgen. Ik zie direct de scores
van de afzonderlijke kinderen en kan dus gelijk
bijspringen als er eentje vastloopt. Dat vind ik
belangrijk, want niet alle leerlingen steken hun
vinger op als ze iets niet snappen. Het mooie
van dit systeem is ook dat kinderen zelf hun ont
wikkeling zien en merken of ze vooruit zijn

Annemarie bespreekt met de kinderen via het digibord welke oefeningen er vandaag worden
gedaan (foto Andries Hof)
gegaan. Het programma laat namelijk de scores
zien die gebaseerd zijn op het gemiddelde van
het kind zelf en niet op dat van de klas of van de
kinderen van Nederland. Dus als een leerling
heel goed in iets is, krijgt hij of zij gelijk moei
lijkere opdrachten dan wanneer iemand moeite
heeft met een lesonderdeel. Hierdoor wordt dus
iedere leerling op zijn eigen niveau bediend.
Ontwikkeling software
Leerkrachten kunnen, als ze dat willen, zelf con
tact hebben met de uitgever van Snappet.
Ongeveer één keer in de vijf weken kunnen leer
kachten gericht vragen stellen over Snappet. Ze
krijgen bij Snappet dan van de leerkracht toe
stemming om mee te kijken op het dahsboard en

kunnen zien hoe ik ermee werk. Zo kan ik ook
vragen of bepaalde functies uitgebreid kunnen
worden. Andersom werkt het ook: als ik bepaalde
functies niet begrijp, leggen zij mij dat uit. Hier
door worden er dus periodiek verbeteringen
aangebracht door de leerkrachten zelf. Ik mag
heel graag dingen zelf uitproberen en deze
wederzijdse lesstofontwikkeling geeft mij stimu
lans. Sommige mensen staan sceptisch tegen
over het werken met tablets in de klas maar ik
denk dat we met z’n allen deze kansen voor het
delen van kennis zo veel mogelijk moeten
benutten. En als we al eens tegen een nadeel
oplopen, is daar altijd wel een oplossing voor te
vinden. Ook daar leren we van.
Frida Hoens

Poolbiljart toernooi van de Taisner Steuters
Elk jaar wordt tussen kerst en oud en nieuw in café Molenzicht in
Thesinge het toernooi gehouden om de Andries Westra-bokaal.
Iedereen kan op deze avond meespelen. Op 28 december was dit
een heel bijzondere avond: het toernooi werd voor de 25e keer
gehouden!
Er waren twintig deelnemers die fanatiek om de bokaal streden. Volgens
het knock-outsysteem bleven er na een spannende eindstrijd drie win
naars over. De eerste prijs was voor Bram ten Cate, de tweede voor Reini
Boer en de derde voor Wim van der Veen. Van verschillende spelers is
vernomen dat het een hartstikke gezellige avond was bij Dora.
Dat geldt ook altijd voor de donderdagavonden wanneer een tiental leden
van de Taisner Steuters een onderlinge competitie spelen. Sinds 1991
wordt elke winterperiode, van september tot april, van 20.00 tot 23.00
gespeeld in café Molenzicht aan de Molenweg.
Nieuwe leden zijn welkom, zij kunnen zich melden op de speelavond. De
kosten zijn € 2,50 per speelavond. Het bestuur bestaat uit Arjan Balkema
en Wim van der Veen.
Truus Top

De prijswinnaars: Reini, Bram en Wim (foto Hans van den Brand)
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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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Nieuwe bewoners Garmerwolde
Afgelopen november zijn er in Garmerwolde
maar liefst drie nieuwe gezinnen, al dan
niet met kinderen, komen wonen. Hieronder
worden er twee in het kort geïntroduceerd,
in volgorde van het verkrijgen van hun
huissleutel. Over het derde stel, Anouk van
Echtelt en Jelle Postma, vertellen we wat in
de februarikrant.
We beginnen met Erik en Hieke Grasdijk en hun
dochters Ilse en Vera, die per half oktober de
sleutels hebben gekregen van hun woning aan
de Dorpsweg 35. Zij hadden in de zomer van
2016 besloten in het diepe te springen en uit te
zoeken wat er voor nodig is om te emigreren
naar Canada. Garmerwolde was toen ook al in
beeld. Ze komen uit Ruischerwaard en waren
bekend met ons dorp: ze hebben hier een
(schoon-)zus / tante, zwager / oom, neefje en
nichtje wonen, en de kinderen gingen al een
paar jaar hier naar de basisschool. Weg uit
Ruischerwaard stond sowieso al een tijdje op de
agenda, en toen de geruchten gingen dat Dorps
weg 35 te huur kwam, hebben ze snel contact
gezocht, hun Groningse woning verkocht, en nu
wonen ze vanaf begin november aan de Dorps
weg. Enkele weken na de verhuizing paste
Canada de immigratieregels zodanig aan dat de
kans op een emigratie voor het gezin van de ene
op de andere dag verdween. Ze zijn blij nu toch
eindelijk in Garmerwolde te wonen en richten
zich op een toekomst hier.
Erik en Hieke komen oorspronkelijk uit respec
tievelijk Zuidhorn en het daaronder gelegen
Enumatil, maar wachtten tot hun studietijd in

Marcel en Bianca (foto Andries Hof)

Erik, Vera, Ilse en Hieke Grasdijk (foto Annelies Sturing)
Zwolle met kennismaken. Erik heeft na zijn
lerarenopleiding en de opleiding SPH achter
eenvolgens gewerkt als pedagogisch mede
werker, docent welzijn, schoolmaatschappelijk
werker en weer als docent welzijn, laatstelijk
aan het ROC Menso Alting.
Hieke heeft ook verschillende werkgevers
gehad, maar houdt zich nu als zzp’er (zie
hiekebedrijfsondersteuner.nl) bezig met het

maken en zo nodig onderhouden van websites,
bijvoorbeeld die van de Rijdende Popschool en
van de OBS Garmerwolde. Ook werkt ze bij de
popschool, waar ze zich met name bezig houdt
met de administratie, de boekhouding en klant
contacten. Actief muziek maken bij de pop
school is er nog niet van gekomen, maar Erik is
wel muzikaal en heeft er een jaartje gedrumd, en
de meisjes zingen in hun popschoolband. Ook
zijn met name de drie dames geïnteresseerd in
fotografie en zijn ze creatief, waarbij het bezig
zijn vaak leuker is dan het uiteindelijke resultaat.
Hieke en Erik kijken daarnaast ter ontspanning
graag goede series via Netflix, ze begonnen met
Breaking Bad, of ze maken flinke boswandelin
gen. En alle vier houden ze van reizen. En dan
zullen ze zeker ook met enige regelmaat in
Canada gezien worden, zij het dan als toeristen
en niet als inwoners.
En op 1 november vond de overdracht plaats
van de Koningsheert 9 (op de hoek met de
Dorpsweg, het huis met – voorheen - de paar
dentrailers) aan Bianca en Marcel Gaasendam,
die er samen met hun kat Spikkel half november
hun intrek hebben genomen. Zij komen uit de
Hunze en zijn van jongs af aan bekend met de
noordkant van de stad. De Groningers zijn
opgegroeid in respectievelijk Oosterhoogebrug
en Lewenborg. Ze hebben elf jaar in de Hunze
gewoond, maar wilden wat meer rust en ruimte
om het huis. De ruimte was vooral vanwege de
twee Saabs, waarvan ze beiden groot liefhebber
zijn, die een goed onderkomen moesten krijgen.

Ze hebben een Saab voor dagelijks gebruik en
een Saab Viggen cabrio, en met name die laat
ste wilden ze graag onder dak zien staan, in
plaats van aan de doorgaande weg in de Hunze.
Ze zijn lid van de Saabclub en doen zo nu en
dan meer aan een verenigingsbijeenkomst. Een
bezoek aan het Saabmuseum in Zweden staat
nog op het wensenlijstje.
Voor woon-werkverkeer worden de auto’s nau
welijks gebruikt. Bianca is sinds jaar en dag voor
vier dagen in de week apothekersassistente bij
Apotheek Beijum, waar ze op de fiets heen gaat.
Marcel werkt vijf dagen in de week in Assen,
waar hij, gestimuleerd door zijn werkgever, met
het openbaar vervoer naar toe gaat. Hij werkt als
kwaliteitsmedewerker bij DICTU (Dienst ICT
Uitvoering), de ICT-leverancier van het ministe
rie van Economische Zaken en een aantal
andere ministeries. Daar houdt hij zich bezig
met het (laten) testen van software.
Ze hebben rond de jaarwisseling al kennis
gemaakt met de andere Koningsheertbewo
ners. Dat was heel gezellig, en ze werden ook
gepolst voor deelname aan de verschillende
verenigingen waar de straatgenoten in zitten.
Hen is gevraagd of ze wellicht konden zingen
(nee, dus niet bij het Gemengd Mannenkoor),
een blaasinstrument konden bespelen (nee, dus
niet bij de Trekpadbloazers) of konden volley
ballen (nee, dus niet bij conditietraining).
Wat ze dan wel weer kunnen is fietsen. Beiden
houden ervan om hun racefiets te pakken en
een flink eind te rijden. Marcel is daarnaast ook
een mountainbiker. Wanneer het echter niet zulk
fietsweer is, houden ze hun fietsconditie op peil
door thuis, met een snel muziekje op, te gaan
spinnen op hun spinningfiets. Marcel is tevens
van jongs af aan een groot FC Groningen-fan.
Hij heeft al jaren een seizoenskaart en zit alle
thuiswedstrijden met zijn vader op de tribune.
Simone Tjakkes
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Kerstnachtdienst Garmerwolde Kerstnachtdienst in de
Kloosterkerk
Wensen, kerstwensen, wensen over liefde, wensen over rechtvaardigheid
en vrede voor iedereen. Daar ging het dit jaar over in de kerstnachtdienst
in de Kloosterkerk in Thesinge.
In een volle kerk zijn onder begeleiding van De Bazuin de traditionele
kerstliederen gezongen en wensen met elkaar gedeeld. Kinderen van de
basisschool hadden een week eerder deze wensen al verzameld. Ook is
er het verhaal verteld over vadertje Panov. Een prachtig en warm kerst
verhaal over hoe dankbaar het is om iets te kunnen doen voor een ander,
hoe eenvoudig het soms ook lijkt.
Na de dienst had Dorpsbelangen voor alle bezoekers glühwein en warme
chocolademelk en kreeg iedereen een kerstwens en een gelukskoekje.
Laten we proberen de kerstwensen vooral levend te houden in 2017.
Kerstnachtcommissie Thesinge
De heren zingen uit volle borst (foto Sieb-Klaas Iwema)
De kerstnachtdienst in de N.H. kerk van Garmerwolde begon met solo
zang door Sanne Werkman en het tegelijk binnendragen van het licht door
Eline Hoiting. Sanne was tevens voorganger, wat ze goed deed. De dienst
werd verder begeleid op het tijdelijke orgel en door het Politie Orkest
Noord-Nederland. Dit was ook erg mooi en deed me aan mijn jeugd den
ken toen de Harmonie de kerstnachtdienst nog met muziek opluisterde.
Er werd weer mooi gezongen door het Gemengd Mannenkoor Garmer
wolde. Al met al een mooie kerstnachtdienst met een volle kerk.
Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Dorpskerstdiner Garmerwolde
Op zaterdag 17 december was weer het jaarlijkse dorpskerstdiner in
dorpshuis De Leeuw georganiseerd. Het was een ruim vijfgangendiner.
Er was door vrijwilligers voor ruim 50 mensen en zo’n 25 kinderen
gekookt.
Men werd verwelkomd met een drankje. De eerste gang bestond uit
champignons op een toastje, de tweede bracht zoete aardappels met
champignons, de derde gang geitenkaas op bladerdeeg met gembersaus
en bij de vierde gang kreeg men kalkoen in saus met appelcompote en
vis-avocadosalade. Als toetje kon men kiezen uit ijs, soesjestaart of appel
taart met pruimenjam.
En dit alles werd genuttigd onder de vrolijke klanken van het Kerststertrio
met voor het eerst zang door De Twee Engelen. Voor diegenen die vege
tarisch wilden, was er ook wat te eten en kon men de gangen zelf samen
stellen.
De kinderen volgden een eigen programma met film, zang, ijs, patat en
alles wat een kind lekker vindt. En soms kwamen ze ook even bij paps of
mams proeven.
De vrijwilligers, de muziek en de leiding van de jeugd kregen aan het eind
een staand applaus voor hun inzet, want ja, zij hadden het zweet op hun
voorhoofd! Over de editie 2017 wordt alweer nagedacht.
Groetjes, Sieb-Klaas Iwema
Het goed bezochte kerstdiner
(foto Sieb-Klaas Iwema)
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De Trekpadbloazers begonnen dit jaar in het dorp. Het was iets fris maar het hoorde heel mooi. (tekst en foto Sieb-Klaas Iwema)

Oud en nieuw Garmerwolde
Op oudejaarsdag werd er ’s middags carbid geschoten voor en door de
jeugd. Soms een knal en soms een plof met een steekvlam, maar de lol
was er niet minder om.
Het nieuwe jaar werd met klokluiden bij de toren ingeluid. Hier kwamen
veel mensen op af en onder het genot van een borrel en roggebrood met
haring wenste men elkaar een goed 2017 toe.
Na het kloksmeren was het niet zo ver lopen of fietsen naar café Jäger
meister. Daar werd ook volop gelukkig nieuwjaar gewenst. Na een munt
gekregen te hebben van Dorpsbelangen kon men volop dansen op de
muziek van The Magic Five met achter de draaitafel dj Douwe.
En zo was het nieuwe jaar maar zo weer een paar uur oud.
Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Jesper Hoiting maakt een fraaie steekvlam
(foto Sieb-Klaas Iwema)
Jong geleerd, oud gedaan
(foto Sieb-Klaas Iwema)
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Voortgang
Garmerstee
De Garmerstee begint al een begrip in Garmer
wolde te worden. De mensen vinden het leuk en
komen graag. Minimaal een keer per maand is
er een activiteit.
Op donderdag 24 november hebben we ons
bezig gehouden met de geheimen van de com
puter. Ed Welling, Jan van der Molen en Maar
ten Strik verzorgden een duidelijke presentatie
en hielpen ook enkele mensen met persoonlijke
problemen.
Op dinsdag 20 december genoten we dankzij de
hulp van Mieke Welling van een feestelijke
broodmaaltijd. Wies van der Molen las een mooi
eigentijds kerstverhaal over een opa die niet mee
wilde naar de sneeuw en tijdelijk onderdak zocht.
En op donderdag 12 januari hielden we onze
eerste Nijjoarsveziede met heerlijke zelfgebak
ken rolletjes. Free Westerhoff vertelde weer
enkele van zijn beroemde gnivvels.
Ons voorlopig programma ziet er als volgt uit:
Donderdag 9 februari:
dia’s door Jan van der Molen
Donderdag 9 maart:
voorlichting door de buurtagent
Donderdag 13 april: neuten schaiten
Donderdag 18 mei:
naar de wijnboerderij in Wirdum
Waarschijnlijk komt er ook nog weer iets over
computers, maar dan moeten we wel weten
waar behoefte aan is. Dus geef even aan ons
door waar u problemen mee heeft of graag meer
over zou willen weten.

Met zijn allen aan het luxe broodbuffet (foto Sieb-Klaas Iwema)
En als er belangstelling voor is gaan we in maart
ook nog op een vrijdag- of zaterdagavond met
een groepje naar een toneelvoorstelling in
Noorderhoogebrug. Zij spelen de klucht ‘Bikini
und Bratwurst’. Wie wil er mee?
Heeft u verder nog wensen of ideeën? Meld het
ons.
Zorgsaam dorp
Graag zouden we nog meer voor de mensen
willen betekenen. Janna Hazeveld is al vrijwillig

ster bij de Telefooncirkel van het Rode Kruis.
Mensen die dat willen, worden iedere morgen
door haar of een collega gebeld om te vragen of
alles in orde is. Maar we kunnen nog niet vol
doen aan de vraag naar bezoekwerk. Zijn er
mensen die ons hierbij willen helpen?
We zien uw reacties graag tegemoet via tele
foon 050 541 5335 of hillie.ramaker@live.nl.
Hillie Ramaker-Tepper

Nieuws baggerdepot / dijkpark
Eind van de zomer zijn hier en daar peilbuizen bij
de natte plekken in de Eemskanaaldijk geplaatst.
Op of rond 21 december heeft men gleuven van
twee meter diepte gegraven om uitsluitsel te
geven waarom deze plekken natter zijn of blij
ven. Dezelfde dag zijn ze ook weer gedicht.

De komende periode gaan landmeters bij goed
zicht de dijk nauwkeurig inmeten. Tevens gaat
men de dijk en het aangrenzend terrein fotogra
feren. Tussen de sluis en de RWZI heeft Noorder
zijlvest grond aangekocht ten behoeve van het
dijkpark. Bij het aangekochte terrein en bij de dijk

gaat men grondboringen doen om te kijken hoe
de plaatselijke bodemgesteldheid is. Ook gaan
ze de gedroogde baggerspecie opmeten, zodat
ze weten hoeveel kuub grond er moet worden
aanbesteed.
Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

De Hofstee
Verliezen en veranderen - praktijk voor coaching
Jantje Y. Brouwers
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Dorpsweg 15
9798 PC Garmerwolde
06-53 64 46 37

dehofsteecoaching@ziggo.nl
www.dehofsteecoaching.nl

Maandelijks een diner in Trefpunt
In het decembernummer van de G&T werd
de sluiting van ‘De Oude School’ aangekondigd. Jan Ceulen schreef in zijn slotzin: ‘Wat
moet het dorp nu? Zowel de vaste als de (on)
regelmatige bezoekers van het zaterdagmiddagcafé gaan dit erg missen! Iemand een
idee? Laat het ons weten…’
Hierop reageert nu Remco de Raad. Hij heeft
contact opgenomen met Jan Mollema van
Trefpunt en samen hebben zij een plan bedacht.
Remco gaat één zaterdag per maand een
driegangendiner koken voor met name de
inwoners van Thesinge en Garmerwolde.
Te beginnen op zaterdag 18 februari. Op de web
site van de onderneming die Remco vorig jaar is
begonnen komt een inschrijfformulier te staan.
Kijkt u maar op www.avecplezier.nl. Ook moet u
de brievenbus in de gaten houden, want er komt
binnenkort bij iedereen een flyer in de bus.
Kok met plezier
Remco is opgegroeid in Thesinge en woont nu
in Groningen. Hij heeft de koksopleiding gevolgd
en veel ervaring opgedaan in verschillende
restaurants. Hij heeft onder andere in het zuiden
van Frankrijk gewerkt en in Utrecht en Dokkum.
In de horeca werk je altijd ’s avonds en in de
weekends en dat deed Remco besluiten om te
solliciteren naar een baan in het onderwijs.
Hij kreeg de kans om ‘instructeur kok’ te worden
aan het Alfa College in Hoogeveen. Omdat dit
een halve baan was besloot hij daarbij een

eigen onderneming te beginnen: ‘AvecPlezier’.
Hij verzorgt de catering bij feesten en partijen.
Dit kan een compleet diner zijn of alleen taart en/
of hapjes. Over de wensen wordt uitgebreid
overlegd met de opdrachtgevers. Toen de eigen
onderneming goed en wel van start was gegaan
kreeg Remco er op een locatie van het Alfa
College in Hardenberg nog twee werkdagen in
het onderwijs bij. Dit is een tijdelijke aanstelling
zodat hij met de blik op de toekomst blijft inves
teren in ‘AvecPlezier’.

Voor de maandelijkse diners denkt Remco aan
een inschrijfformulier waarop aangegeven kan
worden of er voorkeur is voor vlees, vis of
vegetarisch. Ook kunnen er dieetwensen en
allergenen op worden aangegeven. Voor hem
staat de kwaliteit van het eten bovenaan en hij
wil werken aan een ongedwongen sfeer waarin
zijn gasten lekker en gezellig kunnen tafelen.
Truus Top

Remco de Raad (foto Joost van den Berg)

Feestavond
8 april
De feestweekcommissie van Garmerwolde viert
haar 35-jarige jubileum. Wil je op deze avond
een korte act opvoeren van iets waar je goed in
bent (jong en oud!), dan kun je je uiterlijk 17
maart aanmelden via karinsprins@gmail.com of
via een van de commissieleden.
Alvast bedankt namens de feestweekcommissie!
Karin Prins

Bedankt
Dorpsgenoten en kennissen,

Op de nijjoarsveziede in Thesinge kreeg Roelf Jansen een langdurig applaus voor zijn rol, 35 jaar
lang, als Thomasvaer. Hierna had opvolger Jan Mollema zijn vuurdoop.
Hij deed het fantastisch, met vaste stem en zonder haperen. Van schrik, zo leek het, begon
Pieternel zich voor het eerst in haar carrière te verspreken. Maar al gauw bleek dat ze haar tekst
niet goed kon zien. Wat extra verlichting op het podium deed wonderen. En zo kon een vol café
Molenzicht weer genieten van het traditionele jaaroverzicht.
(foto Jan Ceulen)

Langs deze weg wil ik alle mensen
bedanken die mij hebben gesteund tijdens
mijn ziekte en het vijf weken lange verblijf
in het ziekenhuis.
Ook de mensen die Dina hebben gesteund,
die tijdens deze moeilijke tijd alleen thuis
was.
Nogmaals heel veel dank voor de vele
kaarten, bloemen en telefoontjes in deze
periode.
Jan Feenstra
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Feest! Weet wat je viert
Museum Catharijneconvent in Utrecht, een
rijksmuseum voor religieuze kunst, heeft een
landelijk educatieproject voor leerlingen in
het basisonderwijs met als titel: ‘Feest! Weet
wat je viert’. In verschillende musea in Nederland kunnen kinderen met hun klas of hun
(groot)ouders een bezoek brengen aan een
Feestpresentatie. Aan de hand van kunstwerken en bijzondere voorwerpen ontdekken ze
wat de oorsprong en betekenis van feesten
in verschillende culturen zijn. De Stichting
Oude Groninger Kerken (SOGK) is samenwerkingspartner voor Noord-Nederland in dit
educatieproject. En… de stichting heeft daarvoor als locatie de kerk van Garmerwolde
uitgekozen.
Geen museum
Op verschillende plekken in Nederland draait
het project al, zoals in het Zuiderzeemuseum in
Enkhuizen, het Openluchtmuseum in Arnhem,
het Bijbels Museum en Museum Ons’ Lieve

Groot project in de kerk van Garmerwolde

Heer op Solder in Amsterdam en in Kasteel Huis
Bergh in ‘s-Heerenberg. Dat zijn allemaal
musea. De SOGK is hierin een uitzondering: de
tentoonstelling wordt ingericht in de middel
eeuwse kerk van Garmerwolde en in de syna
goge in de Folkingestraat in Groningen.
In de kerk van Garmerwolde zijn het kerst- en
paasfeest verbeeld in de gewelfschilderingen.
Zij vormen het uitgangspunt voor de tentoonstel
ling. Hoewel, tentoonstelling is misschien niet
helemaal het juiste woord voor dit project waarin
alle gebouwen op het kerkterrein worden betrok
ken. Het kerkgebouw Kerkhörn krijgt een facelift
en wordt de plek waar de bezoekers worden
ontvangen en een introductie krijgen. In de kerk
worden de gewelfschilderingen toegelicht in
combinatie met een interactief spel rond de
thema’s Kerst en Pasen. En in de toren maken
de bezoekers een verrassende ontdekkingsreis
langs acht belangrijke christelijke en islamiti
sche feesten.

Kerk blijft in gebruik
Het project heeft een looptijd van ten minste vijf
jaar. De bouwkundige ingrepen die worden
gedaan, zijn allemaal omkeerbaar. De status van
het monument blijft dus gewaarborgd. En kerk,
kerkgebouw en toren blijven gewoon bruikbaar.
Planning en informatie
In de komende maanden start de stichting met
de fondsenwerving en de aanvragen van de
nodige vergunningen. De verbouwing start dan
omstreeks februari 2018. Als het allemaal lukt,
gaat het project in juni 2019 van start. Een pre
sentatie over de plannen aan het dorp staat voor
begin 2017 op de agenda. En ook via de Garmer
en Thesinger Express, de website (www.kerkg
armerwolde.nl) en Facebook houden we u op de
hoogte.
Namens de Plaatselijke Commissie Garmerwolde
van de Stichting Oude Groninger Kerken
Anne Benneker

Familievoorstelling NNOLowBrass & The Trombonauts
Wil je op een leuke en heel geestige manier
weten hoe een koperblaasinstrument werkt
en wil je horen wat er allemaal mee kan? Dan
moet je zeker zondagmiddag 12 februari om
14.00 uur naar de Kloosterkerk in Thesinge
komen. En, heel belangrijk, neem je kinderen mee. Wat is er aan de hand?
Die middag komen vier blazers van het NNO
(Noord Nederlands Orkest), in de vorm van
NNOLowbrass en The Trombonauts, naar de
kerk om ons wegwijs te maken in de familie van
de koperblaasinstrumenten. Voor de pauze
speelt NNOLowBrass (drie trombones en een
tuba) verschillende stukken om een indruk te
geven van de klank die er uit dit wonderbaarlijke
koper komt. Na de pauze komen The Trombo
nauts (twee trombonisten) aan bod. Op een

grappige en heel originele manier, zelfs met
gebruik van een tuinslang, vertellen zij hoe zo’n
blaasinstrument werkt en wat voor leuke dingen
je er allemaal mee kunt doen. Laat je verrassen
en kom allemaal naar deze familievoorstelling.
De entree voor deze middag bedraagt voor
kinderen tot 16 jaar € 4,00 en voor volwassenen
is de entreeprijs € 7,50. Kijk voor meer informa
tie op www.trombonauts.nl of
www.thesinge.com/cultuur/felicitas.
Kaartjes kun je reserveren door een mail te
sturen naar stichtingfelicitas@gmail.com of door
te bellen naar 06 14 948 438. Je kunt ook aan
de zaal een kaartje kopen.
Stichting Felicitas
NNOLowBrass en The Trombonauts
(foto Michiel Klep)

Korenmiddag in de kerk van Garmerwolde
Het Delfzijls Opera Operette Koor en het
Gemengd Mannenkoor Garmerwolde. Twee
koren, met elk een eigen klank en een eigen
repertoire, verbonden door de liefde voor het
gezamenlijk zingen. En door hun gemeenschappelijke dirigent: de bekende R
 ussische
pianovirtuoos Oleg Morozov.
Zondag 19 februari ontmoeten ze elkaar onder
de gewelven van de middeleeuwse kerk van
Garmerwolde en verzorgen ze een gevarieerd
programma. Beide koren brengen een
representatief deel uit hun eigen repertoire en
zingen ook gezamenlijk. Dirigent Oleg

Morozov geeft een pianosolo.
Over de koren
D.O.O.K ( Delfzijls Opera Operette Koor) is door
de jaren heen een begrip geworden in Delfzijl en

omgeving. Het koor is een hechte club, beschikt
over eigen solisten en wordt vaak gevraagd voor
concerten in de regio. D.O.O.K. heeft een
95-jarige geschiedenis van opera- en operette
concerten op zijn naam staan, samen met
promi
nente orkesten en nationaal bekende
solisten. In de loop der jaren is het repertoire
uitgebreid met liedjes uit musicals en Russische
kerkliederen. Oleg Morozov is sinds elf jaar hun
dirigent.
Het Gemengd Mannenkoor Garmerwolde
(GMK) bestaat sinds 1994 in verschillende
samenstellingen, al is er een heel constante
groep van mensen die al vanaf het begin lid zijn.
Het plezier in het zingen houdt deze groep bij
een. Telkens weer blijken er anderen te zijn die
de liefde voor het gezamenlijk zingen delen en
zo zorgen voor aanvulling van het ledental. Het

koor repeteert eenmaal per maand op vrijdag
avond en zingt allerlei soorten muziek, van
levenslied, muziek uit de jaren 60 tot wereld
muziek, in het Gronings, Duits, Engels en
natuurlijk Nederlandstalig. In de afgelopen jaren
bracht het koor enkele keren met veel succes
een ‘meezingavond’ in de kerk van Garmer
wolde. Daarbij waren onder anderen Wia Buze
en Lisa Santenera te gast. Jaarlijks hoogtepunt
is het optreden tijdens de kerstnachtviering in de
kerk van Garmerwolde. Meer informatie over het
GMK: Winy Remerie, secretariaat,
050 541 9630 of winy.wb33@gmail.com.
De korenmiddag vindt plaats op zondag 19
februari van 14.30 tot ongeveer 16.30 uur, met
een pauze. Koffie/thee etc. zijn verkrijgbaar.
Entree € 6,00. Reserveren kan via:
marianbaarda@planet.nl (GMK) of
janwijnsouw@ziggo.nl (D.O.O.K.).
Anne Benneker
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IJsbaan Garmerwolde open
Er waren een paar nachten vorst en toen konden
we woensdagsmiddags al heerlijk schaatsen op
onze ijsbaan, het ijs was dun maar het kon net.
Het bestuur van Presto was zo trots als een
pauw en druk bezig met vegen en nieuwe leden
inschrijven.
Veel kinderen uit Garmerwolde waren aan het
schaatsen en niet alleen uit Garmerwolde, er
waren mensen uit Meerstad, Lewenborg, Appin
gedam en zelfs iemand uit Leek. Dat kwam
natuurlijk ook omdat Radio Noord en Oog TV in
Garmerwolde kwamen om het wonder van de
nieuwe ijsbaan te bekijken.
Bijna was het nog mis gegaan omdat er een
paar bengels te vroeg op het ijs waren gegaan.
Dat moeten we zoveel mogelijk voorkomen
omdat er dan wakken en scheuren ontstaan.
Het bestuur van Presto meet het ijs op en
als het dik genoeg is gaat de vlag uit, het licht
aan en dan is de ijsbaan open, en niet eerder!
Bestuur IJsvereniging Presto

Derk Bosscher van Radio Noord in gesprek met Harm Jan Havenga (foto Ton Bouchier)

De nieuwe ijsbaan in gebruik dankzij Presto en de vorst (foto Ton Bouchier)

De kaartverkoop is gestart (foto Andries Hof)

Roos heeft een nieuwe CD

Open Brei- en
haakgroep

maar ze heet geen Roos meer

Op 19 december 2016 heeft Roos Plaatsman,
opgegroeid in Thesinge, in haar huidige woon
plaats New York haar nieuwe cd uitgebracht:
‘Like Songs Like Moons.’ Eerder was ze al op
twee andere cd’s te horen, met de band Roos.
‘Dat waren cd’s die we met ons vijven hebben
gemaakt,’ zegt Roos, ‘waarbij we alles samen
deden. Terwijl ik bij deze nieuwe cd alles zelf
heb gedaan. Ik heb alle beslissingen zelf geno
men, de muzikanten benaderd, de muziek en de
teksten geschreven, de arrangementen gemaakt
en ik heb hem zelf gefinancierd. Hierdoor voelt
hij toch een beetje als mijn debuutalbum.’
Opvallend is dat Roos de cd onder een andere
naam heeft uitgebracht, Rose Ellis. ‘Dat is
omdat niemand in New York mijn naam goed
wist uit te spreken. Ze zeiden Roes, Toots,
Moose, tot en met Brew aan toe. Dat is typisch
Amerikaans. Zelfs Nepalezen krijgen een
andere naam. Toen heb ik Rose Ellis bedacht,
wat ze wel kunnen uitspreken. Ik vind het wel
een catchy naam.’
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De cd(hoes)
De ontwikkeling die Roos – Rose – de afgelopen
jaren heeft doorgemaakt, is op haar nieuwe cd
terug te horen. Ze maakt nu jazz. ‘Ik was altijd al
een fan van Ella Fitzgerald. Met die traditionele
jazz heb ik bewust een verband willen leggen.
Toch moest de muziek ook van deze tijd zijn, fris.
Verder ben ik veel met het geluid bezig geweest,
met hoe het klinkt, op zoek naar diepere lagen.’
Volgens uw verslaggever is ze daar met het
prachtig gezongen en fraai klinkende ‘Like
Songs Like Moons’ uitstekend in geslaagd.
Vanaf eind januari is de cd ook in Nederland
verkrijgbaar. In de platenzaak of bij Pluc en Irene
Plaatsman, G.N. Schutterlaan 19, Thesinge; bij
die laatsten voor € 15,00. En kijk ook eens
op www.roseellismusic.com.
Edzard Krol

In januari is in Garmerwolde een open brei- en
haakgroep van start gegaan. Voor liefhebbers
van naald- en draadkunst is zo wekelijks de
mogelijkheid samen te haken, breien, borduren,
etc., gewoon aan de keukentafel of in de woon
kamer van de leden. Het is in de even weken op
de dinsdagavond en in de oneven weken op de
donderdagavond, steeds van 20.00 tot 22.00
uur.
Van elkaar leren, elkaar inspireren en gezellige
gesprekken gaan hierbij heel goed samen. Het
is geheel vrijblijvend, kosteloos en zonder ver
plichtingen. Je kan meedoen wanneer het je
uitkomt. Dit kan heel vaak zijn, maar ook heel af
en toe.
Handwerkers uit Garmerwolde en nabije omge
ving (ook Thesingers) zijn van harte welkom.
Meer weten of opgeven: mail naar Hieke
(hiekegrasdijk@gmail.com) of naar Cynthia
(cynthialeurs@gmail.com).
Cynthia Leurs

Zolang er lampen branden, zijn we er!
Op vrijdagavond 16 december was de Jaarver
gadering in het ‘Scheuvelhoes’ bij de ijsbaan.
‘Wat bist ja loat’, was het commentaar toen ik
halverwege binnen kwam. Enige tijd daarvoor
ging de telefoon - iemand vroeg - ‘woar zitst’? Bij
een prachtig concert (Weihnachtsoratorium van
Bach) en ik liet de beller even meegenieten. Sst,
ik kom nog wel. Als je binnenwandelt denk je: de
vergadering is voorbij. Maar we vielen samen
binnen met iemand die ook later was. Nou ja,
vallen - kwamen is een beter woord.
Diverse punten hadden de revue al gepasseerd.
Daarom een kleine opsomming. De 4 dames en
28 heren waren nog aan de koffie. Trieneke
Schuppert-Plijter en Wim Ritsema hebben jaren
in het bestuur gezeten. Vandaar dat ze tot erelid
werden benoemd. Samen staan ze op de foto,
net als twee andere ereleden, namelijk Dirk
Apoll en Roelf Jansen. Bij de activiteiten was
ook weer het carbidschieten aan de orde. Uiter
aard op oudjaarsdag. Maar dat ging uit mede
leven en uit respect voor een overleden dorps
genoot niet door.
Na afloop was er de traditionele tombola en
worstverkoop, waarbij mijn buurvrouw goed in
de prijzen viel. Vandaar dat de gekochte worst
werd doorgegeven. Tot in de kleine uurtjes was
het nog beregezellig. De boys maken er iedere
keer weer een prachtige avond van.

Eindelijk weer eens schaatsen op natuurijs in Thesinge (foto Joost van den Berg)
En toen…
Op de dag dat half Groningen voor de buis zat
i.v.m. de eerste schaatstocht te Noordlaren,
werd in de middag de Thesinger ijsbaan
geopend. De vlag in top, koek en zopie binnen,
de schaatsen onder en dan zwieren over de
baan. Zeer velen waren gekomen, om te schaat
sen en ook voor de koek en zopie. Iemand van
het bestuur zei: ‘Zolang er lampen branden, en
er mensen zijn, zijn we open’.
Iemand anders zei: ‘Wij hebben in Zweden

gewoond. Dat is een groot land. Toch is het heel
anders als hier. Natuurlijk de taal, maar ook het
eten. Er zijn geen hoge bergen, maar wel veel
bos en water. En dan ook die enorme afstanden.
Ik ben al snel gewend aan het leven hier’.
Iemand zei: ‘Vroeger kon je toch ook op het ijs
met een prikslee’? ‘Vroeger zeg je (als 30-jarige),
wat is vroeger?’
Vroeger:
-	werd bij bakker Mulder voor de vergadering,
tien koeken en een taart besteld en betaald;
-	werd aan de baanvegers fl. 4,62 en een half
betaald. Dat vegen was op het Maar vanaf de
Lagewegstertil (bij het Boer Goensepad) tot
de ijsvereniging Sint Annen;
-	werd aan kantoorboekhandel Edzes te Gro
ningen fl. 3,75 voor zestig convocaties betaald.
Wie kent tegenwoordig dat woord nog?
Nu terug naar 2017. Iemand vroeg: ‘Waarom
noem jij nooit namen’? Dat heeft te maken met
de titel destijds van een verzoekplaten
programma van de NCRV: ‘Nee, we noemen
geen namen’. Tot slot wilde ik toch één naam
noemen, namelijk die van Seiko Oudman. Dank
zij hem ben ik nog steeds lid van de NCRV.
PS Het eerder genoemde concert vond niet
plaats in de Kloosterkerk of de Oosterpoort,
maar gewoon op de radio thuis (NDR cultureel).
We weten niet of de beller dat door had.

IJspret in Thesinge (foto Joost van den Berg)

Jakob van der Woude

Oud papier in Thesinge
De inzamelaar van oud papier, Virol B.V.,
stuurde eind vorig jaar een schrijven aan de
boekhouder van de PKN-kerk. Hierin werd dui
delijk gemaakt dat de ophaalroute niet meer
elke laatste zaterdag van de maand kon zijn
omdat het efficiënter is als het ophalen om de vijf
weken gebeurt.
‘Deze planning zorgt er voor dat routes geopti
maliseerd kunnen worden, waardoor u beter kan
worden bediend en wij de CO2-uitstoot van ons
wagenpark drastisch kunnen verminderen’,
schrijft Virol B.V.

De contactpersoon in Thesinge is Sybolt Oudman.
Hij vertelt dat de chauffeurs op de vrachtwagen
ook vrijwilligers zijn die tegenwoordig aan
andere normen moeten voldoen. Er bestaat een
leeftijdskeuring en het aantal chauffeurs is hier
door beperkt.
Sybolt Oudman maakt voor de achttien vrijwilli
gers uit het dorp, die meerijden op de vracht
wagen, een jaarrooster. Onderling kan er altijd
geruild worden. In de praktijk blijkt dat de bezet
ting altijd in orde is.

In de vrachtwagen zit een weeginstallatie zodat
de chauffeur exact kan noteren hoeveel de
opbrengst van de Thesinger route bedraagt. Het
bedrag dat hier tegenover staat komt ten goede
aan de PKN-kerk. Op www.thesinge.com kunt U
de ophaaldata vinden. Sybolt Oudman heeft een
overzicht van alle data uitgedeeld aan de bezoe
kers van Noaberstee die geen computer hebben.
Ook geen computer? Dan kunt u bij hem terecht.
Maar ook de G&T vermeldt de ophaaldata in de
agenda op de achterpagina.
Truus Top
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Soostoernooi

Alle deelnemers namen een leuke
vleesprijs mee naar huis. Geert
Pops ging met de beker strijken en
mag zich kaartkampioen 2016 noe
men. Het zal duidelijk zijn dat niet
iedereen het hele jaar heeft mee
gespeeld.
Jannes Ramaker

Na een sportieve strijd luidt de eind
stand over 2016 als volgt:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Geert Pops
Jannes Ramaker
Pia Pops
Henk Vliem
Wilma Tammeling
Jan van der Molen
Detta van der Molen
Bert Buringa
Ria Visser
Ton Bouchier
Elle van der Molen
Tom Winter
Riëtte van der Molen
Gerard Klunder
Jan Dirk Maatjes
Kees Wierenga

49286
47266
46023
43101
41878
35603
34840
29782
28636
26342
23017
21941
21024
17253
13991
13862

De klaverjasavond in januari heeft
de volgende uitslag opgeleverd:
1 Detta van der Molen
5525
2 Jannes Ramaker
5082
3 Pia Pops
4994
4 Bert Buringa
4782
De volgende keer is op dinsdag
14 februari, aanvang 20.00 uur, in
dorpshuis De Leeuw te Garmer
wolde. Er kunnen nog mensen bij;
kom vrijblijvend een keertje mee
doen.

Uitslag kerstpuzzel
1
2

V A N O E C K E L E N
D E O U D E S C H O O L

3

M O R O Z O V

4

Z O R G S A A M D O R P

5

P R O N T E P R A C H T

6

B E T O N A L L E E

7

K E R S T B L A Z E N

8

T R E K P A D B L O A Z E R S

9

B R O O D E N S P E L E N

10
11

F E L

S L U

I

I

T A S

C

12
13
14

I

P I

S D E U R E N
E T E R N E L

V A N D E B E L T

Jannes (links) feliciteert Geert, de winnaar van de klaverjasclub
Garmerwolde (foto Ton Bouchier)

Schilderen met wol bij
KOMBInnencafé
Zondag 12 februari wordt er tijdens
het KOMBInnen café in Dorpshuis
de Leeuw een workshop ‘Schilde
ren met wol’ gegeven door de kun
stenares Astrid van de Weerd van
djam-design. Deelnemers kunnen
een gekozen afbeelding of foto als
voorbeeld gebruiken om door mid
del van de techniek van naaldvilten
een sfeervol wolschilderij te maken.
Dit wolschilderwerk kan thuis naar
believen verder tot wanddecoratie
worden verwerkt of in andere acces
soires zoals kussenhoes, tas, etc.
Door de subsidie van het Loket
Leefbaarheid kunnen we deze
workshop aanbieden voor slechts
€ 15,00 per persoon, dit is inclusief
alle materialen en koffie/thee en
iets lekkers.

De workshop is bedoeld voor vol
wassenen (jong volwassenen zijn
ook welkom).
Om een indruk te krijgen van het
werk van Astrid kunt U kijken op de
site en of facebookpagina van
djam-design of op
www.djam-design.nl.
De workshop begint om 13.20 uur
en duurt tot ongeveer 17.30 uur.
Info en opgave:
cynthialeurs@gmail.com.
Natuurlijk is het KOMBInnencafé
ook open voor overige bezoekers
om gezellig een kopje koffie te drin
ken en een praatje te maken. Wij
zijn geopend van 13.00 tot onge
veer 18.00 uur.
Cynthia Leurs

B O L C H R Y S A N T E N

De winnaars zijn:
•	Wilma Tammeling,
Garmerwolde
•	Willy Rozema,
Ten Boer
•	Renee den Hartog,
Thesinge
Zij ontvangen een cadeaubon
van de Agrishop.
Dr. B. Denker
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Colofon
Eindredactie
Garmerwolde:
Hillie Ramaker-Tepper 050 541 5335
Marja Wijnand-de Poel 06 41 160 523
Thesinge:
Jan Ceulen 050 311 6551
Yvonne Broekhuizen 06 51 033 796
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

Foto van de maand
Agenda
Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.00 - 11.30
uur: Inloopochtend Noaberstee.
Elke zaterdag
Thesinge; vanaf 16.00 uur: Café
Molenzicht open.
Maandag 30 januari
-	Garmerwolde; van 8.30 - 9.30
uur: Chemokar op de parkeer
plaats t.o. de Koningsheert.
-	Thesinge; van 9.45 - 10.45 uur:
Chemokar op het Hendrik
Ridderplein.
Vrijdag 3 februari
Garmerwolde, Dorpshuis de
Leeuw; vanaf 17.00 uur: Dorps
borrel.

Ook de jongsten onder ons lezen regelmatig in de G&T; hier
verdiept Roos van der Woude zich in het kerstnummer en
bestudeert ze alvast de tradities. (foto: Monique Groothoff)

Zaterdag 4 februari
Thesinge; vanaf 9.00 uur:
Ophalen oud papier.
Donderdag 9 februari
Garmerwolde, De Leeuw; 14.30
uur: Bijeenkomst Garmerstee.
Vrijdag 10 februari
Garmerwolde; vanaf 18.00 uur:
Ophalen oud papier.
Zondag 12 februari
-	Garmerwolde, De Leeuw; van
13.00 – 18.00 uur: KOMBInnen
café met workshop ‘Schilderen
met wol’. Info en opgeven:
cynthialeurs@gmail.com. Zie
artikel.
-	Thesinge, Kloosterkerk; 14.00
uur: NNNOLowBrass en The
Trombonauts. Zie artikel.

Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge
Zondag 29 januari
9.30 uur ds. D.J. Steensma
14.30 uur ds. D.J. Steensma
Zondag 5 februari
9.30 uur ds. B. de Graaf
14.30 uur ds. B. de Graaf
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Zondag 12 februari
9.30 uur ds. J. Huisman
17.00 uur ds. B. de Graaf
Zondag 19 februari
9.30 uur Leesdienst
14.30 uur B. Koerts

Dinsdag 14 februari
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00
uur: Klaverjassen bij ‘De Soos’.
Zondag 19 februari
Garmerwolde, kerk; 14.30 uur:
Korenmiddag met D.O.O.K. en
GMK. Zie artikel.
Donderdag 23 februari
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 uur:
Koffiemorgen.

Volgende krant komt uit op
24 februari.
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 12 februari vóór 18.00 uur via:
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Stoomfluitje
Gezocht:
Reserve G&T-bezorger voor
Garmerwolde. Een of twee
keer per jaar een uurtje of
twee. Er staat een kleine
vergoeding tegenover.
Interesse? Meld je dan aan bij
de redactie of mail naar
secretaris@gentexpress.nl.

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge
Zondag 29 januari
viering heilig avondmaal
10.00 uur in Thesinge
voorganger ds. van Dijk uit
Sauwerd
Zondag 5 februari
clusterdienst
10.00 uur in Thesinge
voorganger mw. Werkman uit
Groningen

Zondag 12 februari
clusterdienst
10.00 uur in Thesinge
voorganger ds. Kok uit Nijeveen
Zondag 19 februari
10.00 uur in Garmerwolde
voorganger ds. Ypma uit
Scharnegoutum
Zondag 26 februari
clusterdienst/doopdienst
11.00 uur in Ten Post
voorganger ds. van Dijk uit
Sauwerd

