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Wim Benneker huisarts-af 
en geridderd

Na 36 jaar is Wim Benneker uit Garmerwolde 
op 1 april jongstleden (geen grap) officieel 
gestopt met zijn werkzaamheden als huis-
arts bij Gezondheidscentrum Lewenborg 
(GCL). Donderdag 30 maart konden patiën-
ten en oud-patiënten hem spreken en bedan-
ken tijdens een grootse afscheidsreceptie in 
het GCL. Vrijdag 31 maart was er in de kerk 
van Garmerwolde een speciale bijeenkomst 
met (oud-)collega’s, familie en vrienden. Tot 
zijn eigen verbazing werd Wim aan het eind 
van die middag ook nog eens benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

‘Het waren feestelijke en - vergis je niet - ook 
emotioneel intense dagen waar Anne en ik nog 
steeds van nagenieten en bijkomen,’ vertelt Wim. 
Ik tref Wim en zijn vrouw Anne nog net op tijd, 
vlak voordat ze voor vakantie vertrekken. Deze 
vakantie is heel bewust gepland: ‘Dat hebben 
we ook wel even nodig om wat dingen te kunnen 
laten bezinken.’ Wim en Anne vertellen over de 
enerverende tijd en gebeurtenissen rond het 
afscheid.

Afscheid van de patiënten
Allereerst was er donderdag 30 maart de recep-
tie in het gezondheidscentrum zelf – naast huis-
arts was Wim jarenlang voorzitter van het GCL 
als geheel. En omdat hij destijds de ontwikkeling 
van het nieuwe gebouw leidde was de grote hal 
van het GCL de aangewezen plek om deze 
receptie te houden. Muziek werd verzorgd door 
dorpsgenote Jantje Brouwers op piano. De 
opkomst was enorm. ‘Ik schat tussen de 400 en 
500 mensen,’ zegt Wim, ‘en de hal is best groot, 
maar we moesten ze in fases laten komen, dus 
dat werd ‘A tot K’ van 15.30 - 17.00 uur en ‘L tot 
Z’ van 17.00 - 18.30 uur. Dat betekende lang en 
veel handen schudden (en al die tijd bleef ook 
Jantje doorspelen, bijna zonder pauze); het was 
erg indrukwekkend allemaal en hartverwarmend 
om al die mensen te spreken.’ Wim vertelt van 
alle bedankjes en goede wensen die hij (ook in 
brieven) mocht ontvangen, zoals ‘ga nu maar 

eens zelf genieten, dokter’. Maar ook ervaarde 
hij ‘gestold verdriet’, zoals hij het zelf verwoordt. 
‘Op zo’n dag komt heel expliciet naar voren wat 
je over de jaren allemaal hebt meegemaakt met 
mensen, en bij sommigen leidde dat tot de 
nodige tranen, niet alleen van verdriet trouwens. 
Als arts probeer je maximale toenadering te vin-
den en sterkte te bieden voor de mensen, maar 
wel een bepaalde afstand te houden, dat hoort 
bij het vak. Maar die middag stond ik daar niet 
als dokter natuurlijk.’ Na de overweldigende 
receptie was er een eten met de collega‘s, waar 
Wim moe maar vol adrenaline plaats nam aan 
tafel en een verrassend optreden kreeg van een 
gelegenheidsorkest gevormd door (oud-)GCL-
collega’s, dat een repertoire bracht van Wim’s 
favoriete muziek (‘van Bach tot Boss’). Hij staat 
nog even stil bij zijn collega’s en de samen-
werking: ‘Wat een bijzondere groep en gewel-
dige plek om te werken! Ik heb het ontzettend 
naar m’n zin gehad; niet voor niets heb ik daar 

36 jaar gezeten.’ Door de stapel brieven en 
kaarten zijn Wim en Anne overigens nog niet 
helemaal heen gekomen.

Feest in de kerk
De vrijdag erop was er een feestelijke middag 
met een groep van ongeveer 150 (oud-) collega’s, 
familie en vrienden. Het was een receptie waar-
bij een aantal door Wim zelf gekozen sprekers 
het woord voerden. Ook de locatie mocht hij zelf 
uitkiezen: het hem dierbare kerkgebouw in 
woonplaats Garmerwolde. ‘Het waren alleen 
maar mooie verhalen, over onderwerpen die mij 
na aan het hart liggen en de ontwikkeling in mijn 
werkzaamheden over de jaren kenschetsten,’ 
vertelt Wim, ‘Anne beet het spits af over het kerk-
gebouw en de historie daarvan. Verder waren er 
sprekers over de palliatieve zorg, de dokters-
dienst, de ontwikkeling van het gezondheids-
centrum, en ook sprak onze oudste dochter 
Suzan (eveneens huisarts) – zij bracht een 

Wim en Anne verrast en trots na het opspelden van het ‘lintje’ door burgemeester André van de 
Nadort (foto Jaap Koerts)
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Wim en Anne wonen sinds 1983 in Garmer-
wolde. Wim werkte sinds 1981 als huisarts 
bij het GCL. Hij was jarenlang voorzitter 
van het GCL en zette meerdere projecten 
op, zoals ‘Welzijn op recept’ dat zich bezig-
houdt met psychische klachten die  kunnen 
leiden tot fysieke klachten. Wim speciali-
seerde zich onder andere verder in de 
 palliatieve zorg, dat wil zeggen: zorg die is 

Centrale Doktersdienst  Groningen (Dam-
sterdiep), opgericht in 1999. Deze dienst 
regelt de weekend- en nachtdiensten 
onder de artsen in en om Groningen. (Voor 
die tijd had je als huisarts eigenlijk altijd 
dienst, hetgeen niet altijd ten goede kwam 
aan de kwaliteit van de zorg en de gezond-
heid van de arts zelf.)

 ontzettend mooi persoonlijk verhaal over hoe zij 
papa over de jaren heen (niet alleen als arts) 
had gezien.’ Tot slot bedankte Wim alle mensen 
met wie hij had samengewerkt en ook iedereen 
die voor hem belangrijk was geweest, om uitein-
delijk te eindigen bij Anne. En als afsluiter van 
de middag was er – uiteraard – muziek, waarbij 
Wim samen met drie vrienden uit het Gemengd 
Mannenkoor Garmerwolde The holy city zong. 
‘De akoestiek in de kerk leent zich daar perfect 
voor. Zo was het programma rond, en toen was 
het klaar… dacht ik.’

Benoeming tot ridder
‘Er stonden de hele tijd al drankjes en hapjes 
klaar, zag ik, maar toen kwam de ceremonie-
meester (Jeanet Nugteren, huidige voorzitter 
GCL) met het bericht dat we nog even niet kon-
den toeslaan omdat we nog wachtten op een 
gast. Een paar minuten later liep burgemeester 
André van de Nadort binnen, met ambtsketting 
om.’ Wim werd benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau. Hij ontving deze hoge 
koninklijke onderscheiding onder andere van-
wege zijn vele verdiensten in de medische zorg 
(zie kader): als huisarts, voorzitter van GCL, 
begeleider van huisartsen-in-opleiding, aan-
jager van het project ‘Welzijn op recept’, SCEN-
arts, mede-oprichter van de Centrale Dokters-
dienst Groningen en zijn werkzaamheden 
daarbinnen, mede-oprichter van, en zijn activi-
teiten binnen het Provinciaal Palliatief Team 
Groningen, en diverse functies binnen de 
 Regionale Huisartsenvereniging. Daarnaast 
ook vanwege zijn bestuursfuncties bij Dorps-
belangen Garmerwolde en zijn inmiddels 13 jaar 
als voorzitter van vv GEO. ‘Een totále verras-
sing, en ik was diep geroerd.’
De volgende dag stond er een voetbalwedstrijd 
met zijn team op het program. Wim heeft – 
begrijpe lijk – maar 10 minuten op het veld 
gestaan, maar in de kleedkamer wachtte hem een 
ludieke verrassing. In navolging van zijn konink-
lijke onderscheiding werd hij door zijn teamgeno-
ten namelijk benoemd tot Ridder in de Orde van 
de GEO-3 Clan. Met een cornervlag werd hij tot 
 ridder geslagen, terwijl het team het gezang van 
Ivanhoe door de kleedkamer liet schallen.

gericht op het zo veel mogelijk voorkomen 
en verlichten van lijden van patiënten die in 
de laatste fase van hun leven zitten. In dat 
kader is hij sinds 2001 erkend SCEN-arts 
(Steun en Consultatie bij Euthanasie in 
Nederland), wat inhoudt dat hij op oproep-
basis door andere artsen geconsulteerd kan 
worden over zware beslissingen betreffende 
euthanasie. Ook stond hij aan de wieg van de 

Na het werk
Wim is 63, binnen zijn vak een normale leeftijd 
om te stoppen. ‘Hoe mooi het ook is, het is een 
zwaar vak, waarbij je veel leed tegenkomt. Je 
moet je elke dag geven en openstellen voor 
mensen, altijd scherp zijn.’ In 2015 werd bij Wim 
darmkanker geconstateerd. Gelukkig is alles 
inmiddels goed en is hij volledig hersteld, maar 
de revalidatieperiode leerde hem meer dan ver-
wacht: ‘Redelijk snel na de operatie merkte ik 
dat ik er goed voor stond, maar terug naar werk 
was erg ver weg. De praktijk werd goed gerund 
en ik had tijd nodig om te herstellen dus ik heb 
me geheel gericht op mijzelf, mijn eigen herstel. 
Toen merkte ik eigenlijk voor het eerst sinds ik 
was begonnen als arts hoe heerlijk het is om tijd 
te hebben en ook regie daarover. Dat bracht rust 

met zich mee. Ik merkte dat het een vak is dat 
toch wel erg veel van je vraagt. Die ervaring 
heeft het laatste zetje gegeven om te stoppen.’
Op de vraag wat er nu op de planning staat ant-
woorden Wim en Anne: ‘Wandelen, fietsen, en 
meer reizen; Nieuw-Zeeland staat als eerste 
grote project op de lijst.’ Verder wil Wim zich 
 verder verdiepen in de architectuur van middel-
eeuwse kerken en wil hij zangles nemen. Ook op 
medisch vlak gomt hij niet gelijk alles uit. Zijn 
registratie als arts loopt nog tot 2020, dus blijft hij 
in eerste instantie nog werkzaam binnen SCEN 
(zie ook kader) en blijft hij - zij het beperkt - 
 betrokken bij de Centrale Doktersdienst, een 
van zijn grote trotsen. ‘En GEO blijft na-tuur-lijk!’

Harjo de Poel

Wim als Ridder in de Orde van de GEO-3 Clan (foto Matthijs Welling)
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Begin jaren tachtig van de vorige 
eeuw (dat klinkt lang geleden…) 
waren Mendel Hardeman en Jelle 
van der Veen dikke maatjes.  
Samen met Jeroen Blokzijl speel-
den de drie jongens in de straten 
van Thesinge. Mendel verhuisde 
naar het buitenland en verloor zo 
Jelle uit het oog. Maar nu, jaren 
later, stonden ze weer tegenover 
elkaar. Hoe is het hen vergaan?

Als vanouds
Mendel werd net als Jelle eind 
jaren zeventig in Thesinge geboren 
en groeide er op. Op school wer-
den de jongens vriendjes en ook 
Jeroen Blokzijl speelde vaak mee. 
‘Wij waren meestal met z’n drieën,’ 
vertelt Mendel aan de telefoon, ‘het 
was een heel klein klasje van vier 
kinderen en Jelle was een van mijn 
vriendjes’. Het gezin verhuisde 
naar Latijns-Amerika en zo kwam 
de jonge Mendel van een klein 
 Gronings dorpje in het zuiden van 
Brazilië terecht, waar hij verder 
opgroeide. Mendel en Jelle verlo-
ren elkaar uit het oog. Maar twee 
jaar geleden vonden ze elkaar 
opeens weer via Facebook, en 
vorig jaar ontmoetten ze elkaar 
 persoonlijk. ‘Het was als vanouds’, 
vertelt Mendel, ‘direct goed, on danks 
dat we elkaar dertig jaar niet hadden 
gezien of gesproken’. 

Canudos, op de bodem van een 
stuwmeer
Ondertussen heeft Jelle een gezin 
en een eigen bedrijf. En Mendel? 
Hij keerde voor zijn studie terug 
naar Nederland en na afgestu-
deerd te zijn als componist aan het 
Haags conservatorium is hij film-

Mendel en Jelle - schoolvriendjes treffen elkaar weer
maker geworden. De combinatie 
muziek en film heeft hij samen-
gevoegd in een wel heel bijzonder 
project. In het droge binnenland 
van Brazilië was ooit een vrijstaat 
genaamd Canudos, die driemaal is 
weggevaagd en tegenwoordig op 
de bodem van een stuwmeer ligt. 
Af en toe, als de droogte te lang 
duurt, komen de ruïnes weer boven 
water. Mendel was zo gefascineerd 
door dit verhaal dat hij, samen met 
de inwoners van deze streek, 
zeven jaar werkte aan een film ‘De 
zee van pelgrim Antonio’. Hierin 
vertellen de mensen over hun 
leven en hun bijzondere geschie-
denis in het kurkdroge binnenland 
van Brazilië waar de hitte regeert 
en water schaars is. Het is een film 
over taaie mensen in een keiharde 
omgeving, maar met een leven vol 
humor, hoop en vertrouwen.

De zee van pelgrim Antonio in 
Thesinge
De film is op al heel veel plaatsen 
vertoond. Op de website van  Mendel 
staat een indrukwekkende lijst van 
plekken in binnen- en buiten land 
waar hij naar toe ging om dit verhaal 
te vertellen en te laten zien. En nu, u 
begrijpt het al, komt hij op vrijdag-
avond 12 mei aanstaande met zijn 
vrouw Susanne en hun dochter 
naar zijn geboorteplaats Thesinge 
om ons in dorpshuis Trefpunt die 
film te laten zien en zijn verhaal te 
doen. Natuurlijk is Jelle daar bij en u 
wellicht ook. Dat gebeurt ’s avonds 
om 20.00 uur. Hoeveel u voor uw 
entree betaalt, mag u na afloop van 
de avond zelf beslissen. 
Het is voorlopig de laatste moge-
lijkheid om de film te zien, want 

 Mendel staat op het punt met zijn 
gezin voor lange tijd af te reizen 
naar  Brazilië. Het land blijft hem 
trekken.

Kijk voor meer informatie op 
www.antoniofilm.com.

Jelle van der Veen en 
Pluc Plaatsman 

Mendel Hardeman aan het werk als filmmaker (foto uit privebezit 
Mendel)

Maakt u uw huis in het voorjaar nog 
helemaal schoon? Van onder tot 
boven? Lees dan de volgende tips!
Een tip uit ‘Het grote poetsboek’: 
soda doet wonderen en je kunt het 
voor héél veel dingen gebruiken. 

Schoonmaaktip van GEO
Schrijver Diet Groothuis deelt in 
haar boek wetenswaardigheden, 
handige schema’s, duurzame tips 
en slimme trucjes over het schoon-
maken. Hoe verjaag je fruitvliegen? 
Is het nog mogelijk om die vetvlek 

uit een nieuwe jurk te krijgen? Hoe 
vaak moet je je huis ventileren? En 
nog veel meer. 
Nog een goede tip: opruimen is ook 
weggooien. Maar bruikbare spullen 

in goede staat bewaar je natuurlijk 
voor de rommelmarkt van GEO in 
oktober. Staan ze in de weg? 
Bel dan Jantje Ypey: 050 302 1714. 
De spullen worden bij u opgehaald. 
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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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Geen kunstwerken maar windmolens (foto Joost van den Berg)

Kunst of molens?
Achter Thesinge, aan de Thesingerweg, zijn 
onlangs twee objecten verschenen waarvan 
ik me even afvroeg of het kunst was of dat 
het ‘gewoon’ twee windmolens waren.

Op bezoek bij de familie Havinga vertelt Alice 
dat het moderne windmolens zijn. Omdat ze niet 
zo hoog zijn krijg je er makkelijker een vergun-
ning voor. De opvallende houten staarten hou-
den ze in de optimale richting.
De Havinga’s ontdekten dat deze twee wind-
molens meer rendement opbrachten dan zonne-
panelen. Na afschrijving heb je gratis stroom, 
dus het is goed voor de portemonnee en natuur-
lijk voor het milieu. Geen vervuiling en lokaal 
opgewekt, ideaal! En onderzoek ter plekke leert 
dat ze ook nog eens buitengewoon stil zijn. Er is 
ook een app bij voor op de telefoon. Kan je zien 
wat ze opleveren.
Het model is bedacht en wordt geleverd door 
E.A.Z. Wind, een enthousiast jong Gronings 
bedrijf. Informatie over deze techniek is te vin-
den op www.eazwind.com.

Jan Ceulen

Even een kort verslagje van de Foto- en Praat-
middag die afgelopen zaterdag 25 maart is 
gehouden in dorpshuis De Leeuw. Voor de 
tiende keer alweer. En het was opnieuw een 
succes, dat mag wel gezegd worden. De opzet 
was dit jaar weer iets anders dan de vorige 
keren. We zijn begonnen met een paar foto-
presentaties. De eerste over Garmerwolde in de 
jaren zeventig, samengesteld uit foto’s van Jan 
Noordhof. De tweede presentatie ging over de 
feestelijke optochten in de jaren tachtig, samen-

Groninger kunst of kitsch?
gesteld uit foto’s van Herman Huiskes. En de 
laatste over het Rondje Nostalgie van afgelopen 
zomer, samengesteld uit foto’s van Sieb-Klaas 
Iwema. De getoonde foto’s maakten de tongen 
al aardig los. Als het ware een aardig opwarmer-
tje voor de pauze. Als je elkaar soms al jaren niet 
meer hebt gezien dan valt er heel wat uit te 
 wisselen, zo bleek. 
Na de pauze vertelde Erik Boerma hoe zijn 
vader destijds in het vak van antiquair gerold is 
en hoe daaruit Antiekhoeve Boerma in Uithuizen 

Erik Boerma van Antiekhoeve Boerma in 
Uithuizen luistert geïnteresseerd naar de uitleg 
van Ed Welling (rechts) over een bundel 
tijdschriften uit de jaren dertig 
(foto Henk Vliem)

is ontstaan. Erik runt nu dit bedrijf, samen met 
zijn vrouw. Vervolgens werden alle voorwerpen 
die onze gasten vanmiddag hadden mee-
genomen door Erik vakkundig beoordeeld. Hij 
vertelde iets over de achtergrond van een schil-
derij of kistje en over de periode waarin het ver-
moedelijk gemaakt is. Zo mogelijk gaf hij een 
indicatie van de handelswaarde van het object. 
Of hij verwees de eigenaar door naar een 
bevriende taxateur die over dat type voorwerpen 
meer expertise had dan hijzelf. Of Erik zocht het 
ter plekke op via internet. En natuurlijk werd de 
eigenaar in de gelegenheid gesteld om te vertel-
len wat hij zelf allemaal over het voorwerp wist. 
Eriks enthousiasme sprak iedereen aan. Zelfs 
zo dat sommigen in de pauze thuis nog snel 
even nieuwe voorwerpen gingen ophalen. De 
middag liep dan ook iets uit. Al met al een zeer 
geslaagde middag. Daar was iedereen het over 
eens. En… de Historische Commissie Garmer-
wolde heeft er weer een paar interessante foto’s 
bij gekregen. Daar ging het ons immers ook om.

Historische Commissie Garmerwolde

Veel scholen in Groningen staan vlakbij een 
kerk van Stichting Oude Groninger Kerken. Om 
ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst 
 mensen zijn die voor de kerk willen zorgen, is 
het belangrijk dat kinderen in het dorp een 
nieuwe betekenis geven aan het gebouw. Daar-
voor heeft de stichting het sleutelbewaarschap 

OBS wordt sleutelbewaarder kerk
bedacht. Door de sleutel te delen met de plaat-
selijke commissie wordt de kerk voor de school 
een logische plek om naartoe te gaan. Zo 
 ontstaat er een nieuwe band tussen de kerk en 
de mensen in het dorp. En, ook heel belangrijk: 
de kerk wordt vaker gebruikt!

De school en de kerk van Garmerwolde gaan 
ook de sleutel delen. Dinsdagmiddag 23 mei om 
13.30 uur wordt de sleutel plechtig overhandigd 
aan de leerlingen. Dat gaat gepaard met een 
feestje waarbij alle dorpelingen van harte 
 welkom zijn. 

Anne Benneker
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Paasknutselen en meer…
Karin Bos en Anita van der Veen willen verspreid over het jaar verschil-
lende activiteiten voor de basisschoolkinderen uit Thesinge organiseren. 
Zaterdag 8 april hadden ze de eerste activiteit: paasknutselen. Met dertig 
enthousiaste kinderen en de nodige helpers was dit een geslaagde 
 middag waarin er verschillende knutselwerkjes gemaakt konden worden.
Zaterdagavond 24 juni staat activiteit nummer twee van dit jaar op de 
planning: kinderbingo. Noteer alvast op de kalender, meer info hierover 
volgt!

Anita van der Veen

Op donderdag 13 april organiseerde de werkgroep Garmerstee weer 
een gezellige middag in dorpshuis De Leeuw te Garmerwolde met 
het aloude noten schieten. Een leuke activiteit voor alle leeftijden; of 
je nu vijftig of tachtig bent: ieder heeft gelijke kansen. Onze oudste 
deelneemster is 92; de oudste man 86.

De deelnemers worden verdeeld over drie banen. Een beurt bestaat uit 
twee worpen. Diena Tichgelaar begint al meteen goed en scoort 15 pun-
ten. Ook Tonnie Tichgelaar, Pia Pops, Martha Menger, Carel Hazeveld en 
Wies van der Molen gooien in de plus. Maar dit betekent niet dat de ande-
ren kansloos zijn; er kan nog van alles gebeuren. In de tweede ronde 
slaagt Douwe Tichgelaar er in om bij de tweede worp ook de laatste noten 
eraf te werpen. Ook Cynthia Leurs krijgt de slag te pakken en gooit alles 
eraf; Pia Pops lukt het zelfs twee keer! Maar er is altijd baas boven baas: 
Kees  Wierenga presteert het deze middag als enige om in één worp alle 
twintig noten er af te mikken! BRAVO!!!
Uit onverwachte hoek komt concurrentie. Abel Menger is wat later en wil 
aanvankelijk niet meer meedoen. Maar na enig aandringen probeert hij 
het toch en met uitstekend resultaat. Hij wordt zelfs de absolute winnaar 
van deze middag!
Na een gemoedelijke strijd luidt de uitslag als volgt:
Groep 1: 1. Diena Tichgelaar +19; 2. Herman Huiskes -4; poedel: Hillie 
Ramaker -58.
Groep 2: 1. Abel Menger +53; 2. Pia Pops +26; poedel: Geert Pops -45
Groep 3: 1. Janna Hazeveld -23; 2. Jan Spanninga -33; poedel: Wietske 
de Vries -48 
Met dank aan alle hulptroepen; zonder hen was het niet gelukt!

Uitstapje naar Wirdum
Op donderdag 18 mei maken we een uitstapje naar de Groninger Land-
wijnboerderij in Wirdum. Ontvangst met koffie/thee en cake, film met uitleg 
over het productieproces, proeverij van drie wijnen of sappen en tot besluit 
gezellig samen poffert eten. De kosten voor dit alles zijn € 12,00 p.p. 
Opgave is nog mogelijk tot en met zaterdag 13 mei bij Hillie Ramaker, tel. 
050 541 5335.

De oudste mannelijke deelnemer, Hielke van Dijken, in actie 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

Noten schieten Garmerstee

Er wordt hard gewerkt aan verschillende paaskunstwerkjes 
(foto Leonie Bus)
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Pasen in Thesinge

Winnaars van de paasestafette Roos Oomkes en Gijs Mollema (foto Alex Mollema)

Op 2e Paasdag vonden de jaarlijkse paas-
activiteiten in Thesinge plaats. Twintig kinderen 
(t/m groep 6) deden mee met spelletjes rondom 
de Oude School. In de gymzaal moesten zij een 
parcours afleggen met een ei op een lepel. 
Spannend, maar iedereen deed het goed! 
Daarnaast konden de kinderen cakejes versieren, 
een eierhouder maken en geschminkt worden. En 
natuurlijk moesten er nog eieren gezocht wor-
den die door de paashaas wel erg goed verstopt 
waren. Toch zijn bijna alle eieren terug gevonden.
In Trefpunt vond traditioneel ’t Neutenschaiten 
plaats voor de jeugd en de volwassenen. Na een 
spannende strijd won Joris Leijsenaar de eer-
ste prijs bij de jeugd. Ale ten Cate won de tweede 
prijs en Manouk van Zanten de derde prijs. Bij 
de volwassenen won Dora Westra de eerste 
prijs, Bert Mollema de tweede prijs en Cor van 
Zanten ging er vandoor met de derde prijs. 
Allen gingen naar huis met een chocolade paas-
haas. Bij Joris en Dora pronkt daarnaast de 
wissel bokaal voor een jaar op de schoorsteen-
mantel. Al met al een geslaagde dag met veel 
plezier!

Madelon Otten

Noten schieten Garmerstee

Paasfeest op De Til
Donderdag 13 april hebben de kinderen van 
basisschool de Til het paasfeest gevierd. De dag 
begon met het vertellen van het paasverhaal en 
daarop volgde traditiegetrouw het spel ‘Eitje tik’. 
‘s Middags was er een speurtocht door het dorp 
georganiseerd. Tijdens deze tocht waren er ver-
schillende activiteiten te doen, waaronder paas-
memory, eierstoelendans, een vlechtbroodje 
maken en verkleed op de foto met echte kippen 
en lammetjes. Tussen de activiteiten door waren 
er vragen te beantwoorden. Onder het toeziend 
oog van juffen en ouders mochten de kinderen 
in groepjes de speurtocht lopen. De kinderen 
waren enthousiast en hebben genoten van deze 
dag.

Namens CBS De Til, Monique Dolfijn

De spanning is om te snijden tijdens de finale van de jaarlijkse ‘Eitje tik’-wedstrijd op De Til… Joris Vos heeft gewonnen! (foto Myla Uitham)

De kinderen van De Til samen op de foto met echte (of toch niet?) paasdieren (foto Myla Uitham)
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Nachtclub in Thesinge
Voor het laatste evenement van Stichting 
Felicitas in dit seizoen, de muzikale theater-
voorstelling ‘Kabarett’ van theaterinitiatief 
THTR was op woensdagavond 12 april 
dorpshuis Trefpunt in Thesinge omgetoverd 
tot Berlijnse nachtclub.

Ronde tafels met daarop een intrigerend boek 
en een schemerlampje. En voor alle bezoekers 
zwarte maskertjes, die op een gegeven moment 
opgezet moesten worden. Ze gingen al gauw 
weer af, omdat ze je blikveld wat beperkten. Er 
waren namelijk drie podia, dus het was regel-
matig omdraaien en rondkijken geblazen. Dan 
zie je niet alles door twee van die ovale gaatjes.

Eén bijpodium was de kleedkamer waar de 
dames tussendoor wat roddelden en kletsten, 
een ander was een hotel waar een Amerikaanse 
schrijver zijn intrek nam, gerund door een klep-
tomane dame. En op het hoofdpodium speelde 
zich natuurlijk ‘das Kabarett’ af, hier en daar 
zwaar leunend op de bekende film Cabaret (die 
weer gebaseerd was op een musical uit 1966), 
inclusief sommige liedjes.
Maar de verhaallijn bevatte ook eigen originele 
elementen. Op de achtergrond hoorde je regel-
matig een soort radiocommentaar over de 
gebeurtenissen rond 1930, van de beurskrach in 
1929 via de Rijksdagbrand tot de benoeming 
van Hitler tot Reichskanzler in 1933.

Vulkaan
Tegen die achtergrond speelde het gezelschap 
een mooi verhaal over liefde, verloedering, 
smokkel, diefstal en vreemdelingenhaat. De 
Amerikaanse schrijver wordt verliefd op een van 
de dames van het cabaret, laat zich verleiden tot 
smokkel naar Parijs voor de nazi’s, maar komt 
aan het eind, als de Jodenvervolging tot volle 
wasdom komt, tot inkeer. Een verhaal dus over 
dansen op de vulkaan terwijl het einde nadert.
De spelers (en met name de zangkunsten van 
een aantal van hen) getuigden van talent, het 
spel van passie en plezier. Een en ander werd 
muzikaal begeleid en ondersteund door een 
geweldig jazzcombo (allen opgeleid op het con-
servatorium). Kwaliteit dus met een aanpak die 
de aanwezigen deed denken aan Theater te 
Water. Maar dit was serieuzer, en ook nog wel 
een beetje beter ook.
Arno van der Heijden (voor het programma 
Toneelmeesters van Podium.TV) scharrelde 
intussen met camera en microfoon door de zaal 
en achtervolgde een aantal bezoekers met 
 vragen. Maar vooral interviewde hij de aan-
wezige regisseuse Miranda Laanstra. Deze 
heeft de voorstelling in 2012 bedacht en voor het 
eerst opgevoerd, we zagen nu ‘versie 2.0’.

Jan Ceulen

Dansen op de vulkaan terwijl het 
einde nadert 
(foto Jan Ceulen)

Centrale Agenda
Op de website van Dorpsbelangen staat een 
 centrale Google-agenda. We proberen zoveel 
mogelijk activiteiten die in en voor Garmerwolde 
spelen op te nemen. De agenda is ook gekoppeld 
aan die van Dorpshuis de Leeuw. Geeft u vooral 
uw definitieve activiteiten met tijd en plaats door 

Agenda Dorpsbelangen Garmerwolde
aan info@dorpsbelangengarmerwolde.nl. Mocht 
u zelf iets willen organiseren, dan kan het handig 
zijn deze agenda te raad plegen om te zien of uw 
activiteit niet ‘bijt’ met iets anders dat gepland 
staat. 
Op de website van Dorpsbelangen staat, onder 
de themagroep FSC, tevens een jaar kalender 

waarop ook  activiteiten staan die nog niet hon-
derd procent zeker zijn.

Facebook
Dorpsbelangen Garmerwolde heeft ook een 
Facebookpagina. Klik op ‘vind ik leuk’ om op de 
hoogte te blijven van het laatste nieuws. 
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Aftrap ‘Feest! in Oost en West’
Op donderdag 6 april was de aftrap van het project ‘Feest! in Oost 
en West’, in de kantoorkerk van de Stichting Oude Groninger  Kerken 
(SOGK). De feestelijke middag markeerde het startpunt van de 
samen werking tussen de SOGK en Museum Catharijneconvent in 
Utrecht. Op initiatief van dit museum wordt in samenwerking met 
tien musea in Nederland het educatieproject ‘Feest! Weet wat je 
viert’ ontwikkeld. De SOGK is samenwerkingspartner voor Noord-
Nederland. In de kerk van Garmerwolde krijgt het project vorm en 
inhoud onder de titel ‘Feest! In Oost en West’.

Feest in de toren
In ‘Feest! Weet wat je viert’ ontdekken kinderen aan de hand van kunst-
werken en bijzondere voorwerpen wat de oorsprong en betekenis van 
feesten in verschillende culturen is. Vanaf 2019 kan ‘Feest! In Oost en 
West’ worden beleefd in de toren en de kerk van Garmerwolde. 
In de kerk worden de gewelfschilderingen toegelicht in combinatie met 
een interactief spel rond de thema’s Kerst en Pasen. In de losstaande 
toren worden de acht belangrijkste christelijke en islamitische feesten 
voorgesteld en spelenderwijs uitgelegd.
Op 6 april werd de samenwerking met Museum Catharijneconvent fees-
telijk ingeluid. Pim de Bruijne, voorzitter van de SOGK, en Dimphy 
Schreurs, programmaleider van ‘Feest! Weet wat je viert’ bij Museum 
Catharijneconvent, openden samen een groot paasei waaruit de samen-
werkingsovereenkomst kwam. De toekomstplannen werden toegelicht via 
interviews, de lancering van het portaal van de SOGK op de landelijke 
website www.feestweetwatjeviert, én een bijzondere première. Namelijk 
van de spannende teaser van het project met als titel: ‘Nog twee jaar… 
wordt deze droom dan werkelijkheid?’. Het filmpje is te zien op YouTube 
(zoek op Garmerwolde 2019 Feest! in Oost en West) en op onze Face-
bookpagina. Wij hopen van harte dat deze droom uitkomt.

Namens de Plaatselijke commissie
Anne Benneker 

Acht basisscholen deden in de week voor Pasen mee aan een voor-
proefje. De leerlingen werden ontvangen in de kerk en kregen daar een 
introductie op het paasverhaal en paastradities in Oost en West. Ze 
maakten een ontdekkingstocht over de gewelven, zochten eieren op het 
terrein en maakten een verrassingsei. (foto Margreet Versteeg)

Minder afval dankzij mij
OBS Garmerwolde doet mee het project ‘Minder afval dankzij mij’. 
Dit project is bedoeld voor basisscholen in en om Groningen. Ze 
krijgen lessen over milieu, afval en het opruimen van zwerfafval in 
de schoolomgeving. 

Op 8 maart kwamen de milieustewards Kars Ottens en Wally Schepers 
van de Gemeente Groningen op school om te vertellen over hoe we goed 
met afval moeten omgaan. Het doel van deze les was om kinderen uit 
Garmerwolde bewust te maken wat er gebeurt als je afval zomaar op 
straat gooit. De milieustewards vertelden over wat ze vroeger tijdens hun 
werk als vuilnisman allemaal tegenkwamen. ‘Het was opmerkelijk hoeveel 
kinderen het afval van snoep en boterhammen langs de snoeproutes, van 
school naar de snoepwinkel, op straat gooiden.’ Sinds 2008 zijn Kars en 
Wally als milieustewards aan het werk en doen zij er alles aan om de 
bewustwording van het gevaar van zwerfafval bij kinderen te vergroten. 
‘Stel dat het snoep in bankbiljetten gewikkeld zou zijn, dan zou er geen 
papier meer op straat te vinden zijn.’

Een vervolg op het bezoek van de milieustewards kwam op 29 maart; de 
leerlingen kregen nog een les over afval en er was een zwerfafval-opruim-
actie. Ook gingen de leerlingen onder begeleiding van een Groningse 
kunstenares Maria Koijck aan het werk met het maken van een kunstwerk 
van zwerfafval. Aan het einde van de dag werden de leerlingen op de foto 
gezet. Deze foto krijgt uiteindelijk een plekje op een van de vuilniswagens 
van de gemeente Groningen.

Janine Kwanten

De trotse leerlingen samen met hun kunstwerk 
(foto Andries Hof)
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Karin van der Tuin in haar nieuwe huis (foto Simone Bouwstra)

‘De koningin te rijk’ in Thesinge

Karin van der Tuin woont met haar twee 
 poezen Loeki en Bibi sinds november 2016 
aan de Bakkerstraat 7. Ze woont er vanaf 
dag één met plezier. 

Een brede belangstelling
Karin werd in 1972 geboren in de stad en zij 
groeide er ook op. Na haar studie Scandinavi-
sche talen heeft zij een jaar in Utrecht gewoond, 
maar ze keerde terug naar de stad: ‘Ik hou 
gewoon van Groningen’. Ze startte achttien jaar 
geleden een eigen bedrijf als beëdigd vertaler. 
En vertalen doet zij nog steeds. Ze vertaalt 
zakelijke teksten vanuit het Zweeds, Noors, 
Deens en ook Engels. Daar verdient zij haar 
brood mee. 
Naast haar vertaalwerk volgde Karin ruim tien 

jaar geleden een post-hbo opleiding mediation 
(conflictbemiddeling). ‘Ik heb vijf jaar als medi-
ator gewerkt, voornamelijk bij echtscheidingen 
en soms ook bij arbeidsconflicten. Het is een 
prachtig vak waar je mooie dingen mee kunt 
bereiken. Maar gaandeweg merkte ik dat ik 
helemaal niet van ruzie hou. Mensen maken 
zoveel ruzie. Ik kreeg een burn-out. Ik moest 
mijn huis verkopen en omdat ik na die burn-out 
financieel moeilijk zat, huurde ik een stacaravan 
bij het Stadspark.’ 
Na die moeilijke tijd besloot zij geen mediations 
meer te doen. ‘Ik merkte dat ik liever met posi-
tievere zaken te maken had en ik vind mensen 
heel fascinerend. Zoekend naar dat positieve 
ben ik met ‘Klankbordwandelingen’ begonnen.’ 
De term ‘Klankbordwandeling’ heeft ze zelf 

bedacht. Tijdens een dergelijke wandeling is zij 
daadwerkelijk een klankbord voor iemand, wan-
neer iemand een probleem of een dilemma 
heeft. Al wandelend praat het gemakkelijk want 
je hoeft elkaar niet steeds aan te kijken. Zo’n 
gesprek verloopt vaak heel intuïtief. Het is niet 
zoiets als een coaching traject; een ‘Klankbord-
wandeling’ kan in één gesprek klaar zijn. ‘Ik zeg 
wel eens: Vertalen is mijn brood en mijn beleg 
verdien ik met die wandelingen en de team-
dagen.’ Want daarnaast organiseert Karin met 
een compagnon ook Kairosdagen: dagen voor 
teams, waarbij mensen echt contact maken met 
elkaar. 

Met een been in de stad en met het andere in 
Thesinge
Na een poos in een stacaravan gewoond te heb-
ben kwam het verlangen naar weer een eigen 
huis. Karin schreef zich in bij veel woningbouw-
verenigingen. Ze had altijd al gedacht dat zij 
weleens wat meer buiten wilde wonen en toch 
dichtbij de stad. Ze kreeg een huis aangeboden 
in Thesinge. Ze vindt het heerlijk dat je in 35 
minuten op de fiets in het centrum van de stad 
bent. En is heel blij met haar huis. Er is een 
aparte kamer om te schrijven. Dat doet ze ook 
veel en voor haar plezier, bijvoorbeeld als gast-
blogger bij een groot bedrijf. En zij schrijft aan 
een non-fictie boek dat leuk, luchtig en leerzaam 
moet worden. 
Karin is een positief ingesteld mens. Ze vindt 
niks gewoon en is om alles enorm dankbaar. 
‘Het klinkt misschien als een cliché maar na een 
dal, zoals mijn burn-out, kun je van de gewone 
dingen zo gelukkig worden.’ Zo heeft ze dat 
ervaren. Het gaat haar nu weer voor de wind. 
Vriendschappen en gezelligheid zijn heel 
belangrijk voor Karin. Ze houdt erg van koken en 
eten. Ze gaat in het najaar zeker meedoen aan 
Lopend Eten. Ze zit net op een koor in de stad: 
‘Valse Wijven’ en vindt die naam briljant bedacht. 
Ze staat ervan te kijken wat er allemaal 
ge organiseerd wordt in het dorp. De mensen in 
Thesinge vind ze heel vriendelijk en iedereen is 
wel in voor een praatje. Ze voelt zich welkom en 
met haar nieuwe huis is ze ‘de koningin te rijk’. 
Kijk voor de website van Karin op 
www.tuinproeft.nl.

Irene Plaatsman

Wist-u-dat…
•  zaterdagmorgen 10 juni van 9.00 - 12.00 uur 

in dorpshuis De Leeuw en maandagavond 12 
juni van 19.30 - 21.30 uur bij GEO een reani-
matieherhalingscursus wordt gegeven?

•  deze cursus gegeven wordt door Stichting 
Groningen HartVeilig!?

•  u zich hiervoor kunt aanmelden bij Diena 
Tichgelaar via dtichgelaar@kpnplanet.nl of 
06 12 085 115?

Opfriscursus IVA 
Op woensdagavond 12 april hebben zes bar-
vrijwilligers van het dorpshuis in Garmerwolde 
een Instructie Verantwoord Alcohol Schenken 
(IVA) gevolgd in dorpshuis ’t Holt in Ten Post. 
Deze opfriscursus was samen met Groninger 
Dorpen georganiseerd en werd gegeven door  
P. Knot. Allen hebben het certificaat gehaald en 
veel nieuwe regels opgedaan. De deelnemers 
uit Garmerwolde waren: Simone Tjakkes, Niels 
Steenstra, Pia Pops, Aaltje Dreise, Wies van der 
Molen en Sieb-Klaas Iwema. 

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

•  molen Germania de komende tijd stil staat in 
verband met mogelijk verzwakte bouten?

•  de wieken daardoor in het ergste geval los 
kunnen raken?

•  de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed druk 
bezig is met het zoeken naar een oplossing?

•  we daarna hopelijk weer snel kunnen genie-
ten van een draaiende Germania?
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Van Dijkpark tot Dorpsruilhulp
Op de voorjaarsvergadering van de Vereniging 
Dorpsbelangen Garmerwolde op 27 maart kwa-
men onder andere de volgende onderwerpen 
aan bod:
-  Het Dijkpark: Ze starten na de bouwvak met 

de grondwerkzaamheden aan de kade; het 
fietspad wordt na januari 2019.

-  De ovatonde: Het bestuur van Dorpsbelangen 
maakt zich zorgen over de fietsoversteek en 
strijdt voor handhaving van de 60 km. We 
hopen dat de parkeerplaats voor vracht-
wagens blijft behouden.

  Op aandrang van Harm Derk Tammeling 
wordt er een petitie gestart voor behoud van 
de 60 km borden; deze kan worden getekend 
bij de Agrishop. 

-  Kruising Lageweg/Stadsweg: Doordat het 
fietspad voorrang heeft op de Lageweg ont-
staat er een gevaarlijke situatie. Er zullen op 
zijn minst borden bij moeten. Ook de weg-
versmalling vraagt om problemen; wellicht is 
een rasterstrook in de bocht bij voorheen 
Huisman een oplossing.

-  Kruispunt Rijksweg/Dorpsweg: Ook dit verdient 
geen schoonheidsprijs. Je komt elkaar halver-
wege het kruispunt tegen. En door de bord-
hoogte hebben kinderen daar geen goed zicht.

-  Themagroepen: Er is nog wat geld van het 
Fonds Leefbaarheid van de NAM. Ook heeft 
de NAM een nieuw fonds voor professionele 
ondersteuning van leefbaarheidsgroepen 
in ge steld.

-  Klusdag: De klusdag op 11 maart ging samen 
met NL Doet en NL Schoon. Dit jaar was er 
ook een schoonmaakploeg voor het opruimen 
van zwerfvuil; er werd veel hondenpoep aan-
getroffen bij de kerk en in de bosjes langs de 
Dorpsweg. In november zijn er bollen geplant 
bij de fietsenstalling tegenover de Agrishop. 
Helaas is er nadien gespit door de gemeente; 
Herman Huiskes is nog in onderhandeling met 
de burgemeester over beschik baar stelling van 
nieuwe bloembollen. Er komt waarschijnlijk 
nog een extra klusdag in juni voor het snoeien 
van de meidoorn in de  Garmerhof.

Vergadering Dorpsbelangen Garmerwolde
-  Dorpsruilhulp: De Ruilhulp Garmerwolde gaat 

van start! Dit is een digitale hulp- en ruildienst 
zonder ‘moeten’ en uitsluitend bestemd voor 
de inwoners van Garmerwolde. Je kunt zelf 
een hulpvraag stellen, maar ook hulp aan-
bieden. Iedereen die op de hoogte wil blijven, 
kan een mail sturen naar 

 garmerwolde2017@gmail.com. 
-  Margriet de Haan is nog bezig met de water-

overlast in de L.v.d. Veenstraat.
-  De houtkachel-enquête heeft een dikke dertig 

reacties opgeleverd; de helft heeft last van de 
houtkachels of vuurkorven. Bij de opmerkin-
gen werd onder meer genoemd: longaan-
doening, ramen dicht, gezond? En ‘Kunnen 
we ook gezamenlijk hout inkopen?’

Duurzame energie
Na de pauze praten Martin van der Kooi (Buur-
kracht) en Hans Schraa (Energie Coöperatie 
Ten Boer) ons bij over de mogelijkheden tot 
energiebesparing en het lokaal opwekken van 
duurzame energie uit zon en wind.
Goede isolatie bespaart energie; denk aan 
 dubbel glas en vloer- en dakisolatie. Met een 
eenvoudige warmtecamera kunnen eventuele 
 lekken (in ramen en muren) snel worden 
 opgespoord. Een slimme meter geeft inzicht in 
je verbruik. Omdat niet alle daken geschikt zijn 
voor zonnepanelen is het wellicht een optie om 
voor een heel dorp zonnepanelen op het dak 
van een of meer boerderijen te leggen. Of te 
investeren in een gezamenlijke zonneweide of 
kleine windmolens. Initiatieven worden gratis 
ondersteund door Buurkracht. 
Zie www.buurkracht.nl.
De Energie Coöperatie Ten Boer (ECTB) valt 
onder de Groninger EnergieKoepel (GrEK) en is 
voor alle inwoners van de gemeente Ten Boer. 
Er zijn plannen voor een zonneweide van 1 à 2 
hectare op Woldwijk. Ook willen ze het dak van 
de kalverstal bij de boerderij aldaar beleggen 
met 177 panelen, goed voor 45.000 kilowattuur 
per jaar (het verbruik van 11 à 12 gezinnen). Zes 
windmolens met een masthoogte van 15 meter 

zijn goed voor 60.000 kilowattuur oftewel het 
verbruik van 15 à 16 gezinnen. 
Het netwerk van Enexis is ouderwets en kan de 
pieken niet aan! De transformatoren zijn inge-
richt op eenrichtingsverkeer. Door te zorgen 
voor energieopslag ben je onafhankelijk en hou 
je zelf de regie en inkomsten in de hand.
Leden van de ECTB betalen € 10,00 contributie 
per jaar; op dinsdag 2 mei is er een bestuurs-
vergadering. Zie voor meer informatie 
www.ectb.nl.
Er zijn zo’n zestig energiecoöperaties in het 
Noorden; ook in Garmerwolde loopt al een voor-
zichtig initiatief met twee boeren voor het plaat-
sen van zonnepanelen. En wellicht is de 
Eemskanaaldijk ook een mogelijkheid.

Bestuursverkiezing
Reinier Buringa treedt wegens verhuizing af als 
voorzitter, ook Maarten Strik en Johan Havenga 
zijn niet herkiesbaar. Reinier is vier jaar voor-
zitter geweest en heeft zich met name sterk 
gemaakt voor de invoering van de thema-
groepen. Ook Maarten is vier jaar geleden 
begonnen; een zeer nauwgezette secretaris, 
met veel aandacht voor de digitale mogelijk-
heden.
Johan zit al heel lang in het bestuur en heeft een 
goed geheugen voor wat er vroeger speelde. Hij 
stond niet vooraan, maar wist precies te zeggen 
wat nodig was. Ze krijgen alle drie als dank een 
toepasselijk beeldje dat staat voor samen-
werking; de samenbundeling van krachten. En 
natuurlijk een mooi boeket.
Nynke Kloppenburg was secretaris en wordt de 
nieuwe voorzitter, Annemiek Jansen wordt 
benoemd tot de nieuwe secretaris en Kees 
Zoethout en Willard Wigboldus treden toe tot het 
algemeen bestuur. Samen met Ineke Schelhaas 
(penningmeester), Aafke Kooi en Simon 
 Spanninga bestaat het bestuur dus weer uit 
zeven leden.

Hillie Ramaker-Tepper

De aftredende bestuursleden, Reinier Buringa, 
Johan Havenga en Maarten Strik 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

Het nieuwe bestuur, Willard Wigboldus, Simon Spanninga, Ineke Schelhaas, Aafke 
Kooi, Nynke Kloppenburg, Annemiek Jansen en Kees Zoethout 
(foto Sieb-Klaas Iwema)
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Feest voor en door het dorp
Op zaterdag 8 april was het feest in dorpshuis De 
Leeuw in Garmerwolde, ter ere van het 35-jarig 
jubileum van de Feestweekcommissie. Er was 
veel te doen voor, en gedaan door, de inwoners 
van Garmerwolde. De avond begon met feest-
lied ‘Het dorp’; gevolgd door dans, verhalen, een 
jeugdquiz, djembé, toneel, het Rad van Avon-
tuur, de Kloukster Garmerwolder (Hetty Boog-

Feestlied ‘Het dorp’
Hier heb ik nog een ansichtkaart,
waarop een kerk, een schooltje staat,
Op fiets met mand, gaat bakker Stol
langs boerderij van Spanninga
en slagerij van Havenga.
Het is ons dorp… ‘t is Garmerwòl…
Dit dorp, ik weet nog hoe het was,
slechts 12 kinderen in de klas,
De kippen nimmer van de leg
Maar zie hoe rijk het leven is,
nog steeds een feest met bier en quiz
wij willen hier echt nooit meer we-eg

Refrein:
En... laaaangs de Stadsweg tussen koei…en
zag ik veel mooie bloemen staan.
Ik was een kind en wist niet beter
dan dat dat nooit voorbij zou gaan.

Er kwam beton… misschien een hof
da’s voor de oudjes best wel tof
’t is allemaal heel snel gegaan
Er werd volop gemoderniseerd
hoewel nog fel geprotesteerd
maar zeker is… er wordt hier veel gedaan.
Dit dorp heeft nu al zoveel jaar
Veel feesten voor en met elkaar
Al 18 jaar één kruidenier
een 30 kilometerbord
Met voetbal, schaatsen ook veel sport
Ja jong en oud leeft met plezie-ier.

Refrein:
In ’t dorp bie Daip is nog één kroeg
Met Stad vlakbij cultuur genoeg.
Een eigen popschool en toneel
het koor, trekbloazerslol,
ons eigen dorpshuis altijd vol
clubs niet genoemd…. ’t zijn er zoveel
Maar nu het jubilerend team
vijfendertig zo te zien
Zie ons nu glitterend hier staan
Met slechts 1 lied zijn we er niet
Er ligt nog heel veel in ’t verschiet
Maar oh, wat heb ik met mijn neus gedaan…

En dan:
Mien waar is mijn feestneus enz.
Het feest kan beginnen nu.

Tekst Joke de Jong, 
naar ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld

‘Zie ons nu glitterend hier staan, met slechts één lied zijn we er niet, er ligt nog heel veel in 
’t verschiet…’ (foto Sieb-Klaas Iwema)

holt) en daarna de feestband ‘ Cadillac Jack’. Een 
avond met vier sterren! Niet alles is bij naam te 
noemen: zo’n prachtige avond met veel verschil-
lende onderdelen en  lekkere hapjes valt onmo-
gelijk te beschrijven  zonder mensen te vergeten. 
Op naar het volgende jubileum.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Joost trekt de wereld in
Thesinger Joost van den Berg, hij woonde 
sinds zijn eerste levensjaar op de G.N. 
Schutterlaan, gaat wonen en werken in 
 Amsterdam. Hij heeft zijn bacheloropleiding 
MBRT aan de Hanzehogeschool afgerond en 
inmiddels een baan gevonden.
Waarom vertellen wij dit? Omdat het niet 
alleen een mooie stap is voor Joost, maar 
voor de G&T een groot verlies.

Sinds januari 2013 was Joost onze fotograaf 
voor Thesinge. Altijd paraat en met veel enthou-
siasme bezig om met zijn camera geïnterview-
den, evenementen en de mooie omgeving van 
zijn dorp vast te leggen. En daarnaast een 
gedreven redactielid met kennis van mensen en 
gebeurtenissen in Thesinge van, pak hem beet, 
de laatste 20 jaar. Naast zijn fotowerk voor de 
G&T maakte hij ook foto’s voor de wijkkrant van 
de Oosterpoort in Stad. Ook daar zullen ze hem 
zeker gaan missen.

MBRT betekent: ‘Medisch Beeldvormende en 
Radiotherapeutische Technieken’. Joost gaat 
interessant werk doen in het Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis in Amsterdam-West: röntgenfoto’s 
maken op de afdeling radiologie en op de 
spoedeisende hulp, en ook op de ok tijdens ope-
raties! Soms moet een chirurg namelijk met 

behulp van röntgenfoto’s vanuit verschillende 
hoeken controleren of schroeven of platen op de 
juiste plek in het bot zijn beland.

Wat vond Joost leuk aan fotograferen voor de 
G&T? ‘Ik maak sowieso graag foto’s, maar het 
contact met de mensen, zowel voor portretfoto’s 
bij een interview als tijdens feesten en voorstel-
lingen, vond ik het leukst. Maar ook om gewoon 
mooie beelden te maken van het dorp en de 
omgeving.’ Hij voegt er met een knipoog aan 

Joost met zijn (vorige) camera 
(foto Jan Ceulen met Joost z’n huidige camera)

toe: ‘En je komt nog eens op plekken (bij de 
mensen thuis) waar je anders niet zo gauw 
komt...’
Als u nog eens wilt genieten van zijn werk: sla er 
de G&T’s van de laatste vier jaar op na en scan 
de onderschriften op ‘(foto Joost van den Berg)’.
Joost, bedankt en heel veel succes met je 
 carrière als radiotherapeutisch / radiodiagnos-
tisch laborant.

De redactie
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Open Dag OBS Garmerwolde
Woensdagmiddag 3 mei van 12.30 tot 15.00 uur:
- Rondleidingen voor en door kinderen 
-  Indruk krijgen van de werkwijze en leer methoden
- Sfeer proeven
- Stands en workshops
-  Informatie voor ouders door ouders (en door de directeur en de juffen)

Hapje, drankje: er is voor gezorgd!
Bent u verhinderd op die dag? Kijk ook op de website: 
www.obsgarmerwolde.nl. Een afspraak maken kan altijd via 050 280 7606.

Een van de eigentijdse leermethoden waar de OBS mee werkt: de 
 Timboektoe-leesmethode; kinderen kunnen op de computer op een karaoke-
achtige wijze meelezen. Ze doen actief mee, het is nooit saai en de leesvaar-

digheid van de leerlingen is flink vooruit gegaan. (foto Andries Hof)

Op 10 maart zijn, tijdens de 
algemene ledenvergadering van 
Dorps belangen Thesinge, de 
nieuwe bestuursleden gekozen. 
Om een gezicht bij de namen te 
geven hierbij een foto van het 
gehele bestuur. 
V.l.n.r.: Madelon Otten, 
Paul Witkamp, Alex Mollema, 
Corrie Eijkemans, Johan Oomkes, 
Rudy Noordenbos. 
(foto Simone Bouwstra) 

Het team van Buurtzorg Garmerwolde heeft zich half oktober vorig jaar 
in dorpshuis De Leeuw gevestigd. Het huidige team bestaat uit vijf 
vaste medewerkers en is uitgebreid met drie (vaste) oproepcollega’s. 
Een enthousiaste groep wijkverpleegkundigen en verzorgenden die 
thuis zorg leveren met als werkgebied de dorpen Garmerwolde, Engel-
bert, Middelbert, Meerstad en Thesinge.

Bij zorg kunt u denken aan ondersteuning en begeleiding bij persoonlijke 
verzorging, maar ook aan verpleegkundige zorg of begeleiding hiervan. 
Beide kunnen geleverd worden voor korte duur, bijvoorbeeld na een zieken-
huisopname  tijdens de herstelperiode. Maar ook voor langere tijd, bijvoor-
beeld aan mensen die chronisch ziek zijn, mensen met een lichamelijke 
beperking, ouderen, dementerenden… kortom iedereen die een zorgvraag 
heeft en graag in de thuissituatie wil blijven wonen. Daarom werken we 
nauw samen met huisartsen. Wij kijken samen met u wat u aan zorg nodig 
heeft en zoeken vanuit uw specifieke situatie naar wat er nodig is om zo 

Buurtzorgteam Garmerwolde
lang mogelijk in uw eigen huis te blijven wonen. Ook palliatieve zorg in de 
laatste fase van het leven leveren wij in de thuissituatie.
Als team streven wij ernaar om zo laagdrempelig mogelijk te zijn. We 
 schuiven graag aan bij sociale activiteiten om op deze manier voorlichting 
en informatie te geven en onze zichtbaarheid in de dorpen te vergroten . Zo 
zijn al collega’s aan geschoven tijdens een middag van Garmerstee en is er 
al een presentatie gegeven op ‘De dag van de mantelzorger’.
Wilt u kennis met ons maken als team en wilt u op ongedwongen wijze 
informatie inwinnen over onze werkzaamheden in uw dorp? Wij ontvangen 
u graag onder het genot van een hapje en een drankje op onze open dag 
op vrijdag 12 mei van 16.00 – 19.00 uur in dorpshuis De Leeuw in 
 Garmerwolde. Heeft u nu al vragen of wilt u  contact met ons? 
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken op het volgende 
nummer: 06 19 278 269. Inmiddels hebben we ook een Facebookpagina: 
Buurtzorg Garmerwolde.

Team Buurtzorg Garmerwolde

‘De Soos’
De klaverjasavond in april heeft de 
volgende uitslag opgeleverd:
Kees Wierenga 5294
Jan van der Molen 5094
Gerard Klunder 4899
Detta van der Molen 4782

De volgende keer is op dinsdag 9 
mei, aanvang 20.00 uur, in dorps-
huis De Leeuw te Garmerwolde.

Het nieuwe bestuur van dorpsbelangen Thesinge
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Agenda

Foto van de maand

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge

Colofon
Eindredactie
Garmerwolde
Hillie Ramaker-Tepper 050 541 5335
Marja Wijnand-de Poel 06 41 160 523
Thesinge
Jan Ceulen 050 311 6551
Yvonne Broekhuizen 06 51 033 796
Fotograaf Garmerwolde
Andries Hof 06 44 066 124
Fotograaf Thesinge
Vacant
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 26 mei.
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 14 mei vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Buurjongen Jelle Dolfijn helpt buurman Arnold van den Berg 
met het uitladen van het compost voor de tuin 
(foto Joost van den Berg)

Zondag 7 mei
gezamenlijke dienst
9.30 uur in Ten Post
mw. Werkman uit Groningen 
Zondag 14 mei
gezamenlijke dienst
10.00 uur in Stedum
dhr. Le Pair uit Roden

Zondag 21 mei
9.30 uur in Thesinge
mw. ds. Huizenga uit Bedum
Zondag 28 mei
gezamenlijke dienst
10.00 uur in Kloosterkerk Ten Boer
ds. Buurma uit Zuidhorn

Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.00 – 11.30 
uur: Inloopochtend Noaberstee.
Elke zaterdag
Thesinge; vanaf 16.00 uur: Café 
Molenzicht open.
Maandag 1 mei
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 
uur: Voorlichting over de plannen 
voor een Knarrenhof. Wat houdt 
deze woonvorm in? Iedereen is 
welkom.
Woensdag 3 mei
Garmerwolde, OBS Garmerwolde; 
12.30 – 15.00 uur: Open Dag.
Dinsdag 9 mei
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 
uur: Klaverjassen bij ‘De Soos’.
Vrijdag 12 mei
-  Garmerwolde, De Leeuw; 16.00 

tot 19.00: Open dag Buurtzorg 
Team Garmerwolde. Zie artikel 
in deze krant.

-  Garmerwolde, De Leeuw; vanaf 
17.00 uur: Dorpsborrel. Gezellig 
eten (een vrijwilliger kookt, 
frituur voor de kinderen) en 
drinken voor alle dorpsbewoners.

-  Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 
Ophalen oud papier.

-  Garmerwolde, GEO; 19.30 uur: 
Gezellige bingoavond. Leuke 
prijzen voor jong en oud! Gratis 
koffie, thee of ranja met wat 
lekkers. En tussendoor 
natuurlijk weer heerlijke hapjes.

-  Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur: 
De zee van Pelgrim Antonio, 
filmvoorstelling van Mendel 
Hardeman. Zie artikel.

Zaterdag 13 mei
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen 
oud papier.
Donderdag 18 mei
Garmerwolde; Uitstapje Garmer-
stee naar de Groninger Landwijn-
boerderij in Wirdum.  
Kosten € 12,00 p.p.  
Aanmelden t/m 13 mei bij Hillie 
Ramaker, tel. 050 541 5335.
Dinsdag 23 mei
Garmerwolde, rondom de kerk; 
13.30 uur: Plechtige overhandiging 
van de kerksleutel aan de 
leerlingen van OSB Garmerwolde. 
Dit gaat gepaard met een feestje 
waarbij alle dorpelingen van harte 
welkom zijn. Zie artikel.

Stoomfluitje
Te koop: Caravan Knaus Blue 
Line 2000. Goed onderhouden. 
Ledig gewicht: 1050 kg. Vast bed, 
rondzit, mover, luifel. Z.g.a.n. met 
voortent Dorema. Prijs: € 6.000. 
Info: 06 81 905 447. 

Te koop: Roeimachine, type 
Rambler Fitness 3312. 
Prijs in overleg. Info: E. van Huis 
050 542 0111.

Gezocht: Voor de KOMBInnen 
workshop van zondag 14 mei 
‘Djambé met Wim Moltmaker’, zijn 
we op zoek naar trommels die we 
kunnen lenen! Heb jij een trommel 
en wil je meedoen? Dan heb je 
sowieso een plekje. Heb je een 
trommel die je kunt uitlenen? 
Wij willen er graag gebruik van 
maken. 
Meer info: Ellen Bijsterveld 
06 48 251 255.

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

Gezocht: Voor Thesinge zijn we 
op zoek naar een enthousiaste 
fotograaf die onze redactie wil 
versterken. Vind jij het leuk alle 
festiviteiten en bijzonderheden in 
ons dorp vast te leggen? Meld je 
dan bij de redactie of mail naar 
gentexpress@hotmail.com.


