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Boekenclubs in Thesinge

In Thesinge bestaan twee boekenclubs.  Welke 
boeken lezen zij? Gaat het alleen om boeken 
of om nog veel meer? Toch maar eens op 
onderzoek uit. 

De ‘Lief en Leed’ boekenclub 
Deze boekenclub werd vier jaar geleden opge
richt en bestaat uit zes vrouwen: Dorien Zweers, 
Astrid de Leeuw, Desiree Luiken, Janiene de 
Lange, Marleen Schönherr en Mieke van ’t Hoog. 

Vriendinnenclub of boekenclub?
Dorien is de initiatiefneemster van de club. Zij 
had al eerder in boekenclubs gezeten en het 
leek haar leuk om er ook een in Thesinge te star
ten. De club heeft geen naam maar wordt tijdens 
het interview spontaan de ‘Lief en Leed’ boeken
club genoemd. ‘Eigenlijk is een boek wel de 
reden, de ‘dekmantel’, om bij elkaar te komen, 
maar de nadruk ligt op het delen van lief en 
leed’, vertelt Dorien. Of het nu aan het begin van 
de avond is of naar aanleiding van een boek, 
tijdens een groot deel van de avond gaat het 
over persoonlijke dingen. Eigenlijk is het meer 
een vriendinnenclub rond een boek dan een 

echte boekenclub. Een groepje van zes is een 
fijn aantal, maar de club benadrukt: ‘Wij nemen 
het dorp niet door, we zijn geen roddelclub.’ 
Tijdens de avonden is er weinig of geen struc
tuur, maar het is vooral heel gezellig. De dames 
zitten altijd aan een grote tafel die vol staat met 
lekkere hapjes en drankjes: koffie, thee, wijn en 
dergelijke. En hun mannen? Die zijn niet wel
kom. 

Toch ook wel boeken
Gemiddeld zes keer per jaar komt de club bij 
elkaar. Degene bij wie de club thuiskomt mag 
een boek uitkiezen. De keuze van een boek is 
helemaal vrij. Het kunnen serieuze, luchtige of 
spannende boeken zijn; het maakt allemaal niet 
uit. De afgelopen tijd hebben ze bijvoorbeeld 
‘Tonio’ van A.F.Th. van der Heijden gelezen, 
‘Extreem luid en ongelooflijk dichtbij’ van Safran 
Foer en ‘Kom hier dat ik u kus’ van Griet Op de 
Beeck. Op de avond van dit interview heeft Mar
leen het boek ‘Judas’ van Amos Oz gekozen. Zij 
koos dit boek omdat haar moeder het mooi 
vond. Soms kiezen ze ook samen een boek uit. 
Het leuke van zo’n club is dat je soms boeken 

leest die je zelf nooit zou hebben uitgekozen. 
Die kunnen heel verrassend zijn. 
Soms gaan ze naar aanleiding van een boek 
naar een verfilming of theatervoorstelling en 
rond de verjaardag van Dorien bedenken ze 
vaak een uitje.
Iedereen probeert een gekozen boek uit te lezen 
maar het maakt niet uit als dat niet lukt. Dorien 
heeft de term ‘diagonaal lezen’ geïntroduceerd. 
Het is een manier om, als je weinig tijd hebt, heel 
snel te ‘lezen’ en toch wat van de inhoud mee te 
krijgen. Soms is dat handig want het zijn alle
maal vrouwen met een gezin en een drukke 
baan. 
Op donderdagavonden eindigt de avond vaak 
om 23.00 uur, maar als de club op vrijdag
avonden samenkomt, wordt het vaak veel later. 
Hoewel er niet veel structuur is, zit er toch wel 
enige lijn in de avond. Degene die het boek heeft 
ingebracht, begint met te vertellen wat zij van 
het boek vond. Dan wordt er min of meer een 
rondje gedaan waarin iedereen reageert op het 
boek of op het thema. Vaak is dat weer aanlei
ding voor het vertellen van allerlei persoonlijke 
ervaringen. Er wordt veel gelachen en soms ook 

De ‘Lief en Leed’ boekenclub met v.l.n.r.: Marleen, Dorien, Mieke, Desiree, Janiene en Astrid (foto Joost van den Berg)
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wel gehuild. Het blijft een boekenclub maar de 
nadruk ligt meer op ‘lief en leed’ dan op ‘boek’. 
En dat bevalt de vriendinnen heel goed, dat is 
wel duidelijk. 

Nog een boekenclub
De andere boekenclub werd ruim twee jaar 
geleden opgericht en bestaat uit Edzard Krol, 
Marc ten Cate, Carla Winkelman, Hatta Smit, 
Daphne Wiegertjes, Anja Ensing, André van de 
Nadort, Jetske Ypma en Milou Suer. Ze komen 
om de twee maanden bij elkaar.

Een ratjetoe, maar heel leuk
In deze boekenclub gaat het er chaotisch aan 
toe en iedereen geniet er zichtbaar van. De 
groep vertelt dat het af en toe een ratjetoe is. Dat 
blijkt ook wel. Op de vraag welk boek deze 
avond op het programma staat - ‘De zoon van 
de verhalenverteller’ van Pierre Jarawan - barst 
de discussie meteen los. Het is een prachtig 
boek, een echte aanrader, maar over de afloop 
van het boek zijn de meningen verdeeld. De een 
vindt het einde niet realistisch, voor de ander 
hoeft dat ook niet. 
De enige structuur is dat degene bij wie de club 
bijeenkomt het boek mag kiezen. Daphne heeft 
het boek voor deze avond uitgekozen, maar in 
verband met de gezondheid van haar man 
Rudy, wordt de avond bij Marc gehouden die 
ook aan De Dijk woont.
De keuze van een boek is helemaal vrij. 
Geschiedenis, romans, soms ook een populair 
wetenschappelijk boek; het mag allemaal. 
Regelmatig roepen boeken ook persoonlijke 
verhalen op. Zo kan een familiegeschiedenis 
bijvoorbeeld aanleiding zijn om verder te praten 
over je eigen familie. 
Ook deze club vindt het leuk dat je boeken leest 
die buiten je comfortzone vallen en die jezelf 
nooit zou kiezen. ‘Als je iemand hoort vertellen 
over een boek dat hij of zij heel mooi vindt, ga je 
er zelf opeens heel anders naar kijken’, zegt 
Jetske.

De club voldoet aan een behoefte. ‘Het dwingt 
je eigenlijk om weer te gaan lezen’, vertelt Carla. 
Dat blijft er vaak bij naast een drukke baan. 
André heeft als doel een boek ook echt uit te 
lezen, ook als het hem niet aanspreekt. Soms 
telt hij de pagina’s af, om te kijken wanneer het 
boek eindelijk uit is, maar hij leest door. Meestal 
vindt de club de gekozen boeken verrassend of 
leuk.
Een club in de buurt is ook praktisch. Dat was 
ook voor Edzard de reden om het initiatief te 
nemen tot de club. Hij belde Rudy Noordenbos 
op, omdat deze Nederlands had gestudeerd en 
vast wel van lezen zou houden. Maar dat bleek 
toch niet zo te zijn. Daphne was echter meteen 
enthousiast. Hatta, een hartstochtelijk lezer, had 
het net met André gehad over het oprichten van 
een leesclubje. Zo kwam van het een het ander 
en werd de club een feit.

Proza en poëzie
Elke avond wordt er ook een gedicht voorge-
lezen. Als het onderwerp poëzie ter sprake komt 
laait de discussie wederom op. De een heeft 
weinig met gedichten - Edzard vindt het vaak 
een gepuzzel om achter de betekenis te komen 
en Hatta houdt juist heel veel van poëzie. De 
reacties wanneer Hatta een gedicht voorleest: 
‘prachtig’, ‘ik begrijp er niets van’ en ‘wat een 
onduidelijk einde’. 
En zo gaan de avonden voorbij, een gezellige 
ratjetoe met hapjes en drankjes. De een zet de 
avond soms voort tot diep in de nacht en de 
ander gaat rond een uur of elf naar huis. Met nog 
een mooie dichtregel in het hoofd of een boek 
dat hij of zij nooit zelf gekozen zou hebben en 
dat toch heel verrassend bleek. Juist die ver-
schillende meningen over boeken maken een 
leesclub zo leuk. 

Irene Plaatsman

Nóg een gezellige boekenclub met v.l.n.r.: Hatta, Edzard, Daphne, Anja, Jetske, André, Carla en 
Marc (foto Simone Bouwstra)

Open dag zuivering
Op zaterdag 13 mei hield de waterzuivering 
open huis en een informatieve bewoners-
ochtend voor Garmerwolde en de Waprog 
(Waterbedrijf provincie Groningen). Men werd 
ontvangen met thee en ‘slibkoek’, kon een infor-
matieve film bekijken en kon vragen stellen over 
de zuivering. En ook nog aan de Waprog over 
de toekomstige waterfabriek. 

Ongeveer vijftig mensen maakten er gebruik 
van en gingen in meerdere groepen over de zui-
vering. En dan krijgen de begeleiders, zoals 
Koos Perton, vele vragen over zich heen gestort; 
en niet alleen van volwassenen, ook van de 
jeugd. Na een rondgang van zo’n 60 minuten 
eindigde men bij de filterpers. Hier zullen drie 
van de vijf lijnen in 2018 worden vervangen voor 

meer capaciteit en zuiniger energieverbruik. De 
aanbesteding is al rond.
Het weer zat mee, waardoor de goed georgani-
seerde ochtend zeer prettig verliep. En na nog 
wat tijd voor thee plus koek en eventuele vragen 
ging ieder tevreden huiswaarts. De jeugd met 
een informatiezak en, net als de volwassenen, 
een geranium. 

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema
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Vrijmarkt tijdens 
Koningsnacht in 
Thesinge: vooral ook 
even bijkletsen 
(foto Koos van de 
Belt)

Bij dorpshuis De Leeuw was het koningsdagfeest weer een groot succes
Lolbroek: lol voor de kinderen. Met sponzen aan de kont zoveel mogelijk 
water naar de overkant brengen. (foto’s Sieb-Klaas Iwema)

Ten Boer was dit jaar gastgemeente van Bevrijdingsdag in Groningen. Na 
de bijeenkomst in de Stefanuskerk te Noorddijk volgde de kranslegging 
en het planten van twee esdoorns, het nationale symbool van Canada, in 
het Bevrijdingsbos. ’s Middags werd een derde esdoorn op een kar met 
paard en wagen over de Stadsweg naar Ten Boer gereden, begeleid door 

een groep fietsers met burgemeester André van de Nadort en wethouder 
Peter Heidema aan kop. Vervolgens kreeg de boom een mooi plekje in het 
Amaliapark. Het planten van een bevrijdingsboom vanuit de stad Gronin-
gen in een andere gemeente is inmiddels een traditie; volgend jaar is er 
weer een andere gemeente aan de beurt. (foto Sieb-Klaas Iwema)
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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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Sinds vier jaar woont Maya Ramcharan met 
haar moeder Patricia, vader Jan Emo en zus
je Marissa in de Bakkerstraat in  Thesinge. 
Maya zit in het tweede jaar van de opleiding 
tot doktersassistente (binnen Gezondheids
zorg en Welzijn) aan het Noorderpoort
college in Groningen. En dan moet je een 
aantal malen op stage, waarbij een stage 
in het buitenland tot de mogelijkheden be
hoort. Maya koos voor haar geboorteland en 
belandde in het Sint Vincentius Ziekenhuis 
in Paramaribo.

Maya: ‘Ik dacht: ik heb daar familie, ken het land 
al, dus waarom niet? De voorbereidingen liepen 
goed, vaccinaties, tickets, afspraken en toen 
erheen!’ Op 18 november 2016 vertrok ze voor 
drie maanden naar Suriname. ‘Het kennis
makingsgesprek verliep super, ik voelde me als 
Surinaamse direct opgenomen in de groep.’

Geboortegrond
Maya is in Paramaribo geboren en op haar acht
ste naar Nederland gekomen. Ze spreekt dus 
ook Sranan Tongo (de ‘overkoepelende’ taal van 
de Surinamers) en Hindoestaans. Ze vindt 
 Suriname tegenwoordig wel wat moderner en 
drukker: ‘Tien jaar geleden liep je nog zo het bos 
in om vruchten te plukken, nu ga je naar de 
supermarkt. Ook valt het verschil tussen rijk en 
arm veel duidelijker op dan toen, dat was wel 
naar om te zien.’ 

De zorg daar
Volgens Maya is de zorg daar net zo goed als 
hier: ‘Gelijk qua aandacht, kennis en uitrusting, 
maar soms moet je je wel behelpen omdat het 

Stage in Suriname
allemaal niet zo luxe is als hier. Vaak moet je het 
doen met de spullen die er zijn. Ik vind dat ook 
wel een voordeel hebben want er wordt niet 
zoveel verspild als hier. Je gebruikt het daar, als 
het medisch verantwoord is, gewoon nog eens. 
Het is echt jammer dat er hier zoveel verband en 
medicijnen worden weggegooid en dat er zo 
laks mee om wordt gegaan.’

De stage
De stage was een succes, ze was op een gege
ven moment zelfs helemaal zelfstandig aan het 
werk. Het ging heel goed en ze mocht overal 
kijken. Maya vertelt enthousiast: ‘Ik mocht con
stant overal met de dokter meelopen en heb zo 
veel geleerd. Ik denk dat dat hier wel anders was 
gegaan, veel meer structuur en papierwerk. Hier 
heb je ook veel minder echt contact met de arts. 
Daar had ik echte samenwerking.’
Na afloop boden ze haar zelfs direct werk aan. 
Maar Maya koos ervoor om eerst haar studie af 
te maken. Hierna moet ze nog een stage van 
tien weken bij een huisartsenpraktijk lopen en 
daarna nog een van twintig weken.

Naast haar werk had Maya een heerlijke tijd bij 
haar familie en kon ze genieten van Suriname.
Dit alles betekent nog niet dat Maya daar wil 
gaan wonen en werken, daarvoor is ze hier te 
veel ingeburgerd. En ze voegt eraan toe: ‘Ik wil 
mijn ouders en kleine zusje ook niet missen!’

Jan Ceulen

Maya staat klaar om aan de slag te gaan 
(foto Umesh Ramdin)

Op maandag 1 mei was er een drukbezochte 
informatieavond in dorpshuis De Leeuw 
over eventuele realisatie van een hofje in 
Garmerwolde. 

De grootste hobbel  het vinden van een locatie 
 lijkt te zijn genomen nu de firma Wigboldus 
rond is met de NAM over sloop en nieuwbouw 
van het bedrijf van Wigboldus aan Dorpsweg 36. 
Om mee te gaan met de tijd en aan de wettelijke 
verplichting tot meer leefruimte voor koeien te 
voldoen, is uitbreiding van stalruimte nodig. Dit 
kan echter niet op de oude plek, vandaar dat ze 
300 meter achteruit (van de weg vandaan) 
gaan. Het wachten is op toestemming van de 
gemeente en de provincie. Als alles doorgaat, 
komt het oude erf vrij en dat lijkt een prima plek 
voor een hofje, te meer daar de beide kavels 
aan de voorkant van de huidige boerderij vrij 
moeten blijven.

Stichting ‘Knarrenhof’
De werkgroep heeft inmiddels contact opge
nomen met de stichting Knarrenhof. Deze 
 ontwikkelt diverse hofjes met zowel vrije sec

Informatieavond ‘Knarrenhof’
tor, koop als sociale huurwoningen. De voor
waarden voor alle duurzame, all-electric 
woning types zijn: een ruime hal met plek voor 
de scoot mobiel, brede deuren, geen drempels, 
vloerverwarming, groot raamoppervlak, ruime 
badkamer en een ruime slaapkamer beneden 
met plek voor een ziekenhuisbed en een bed 
met ruimte voor een rolstoel eromheen. De 
woningen zijn in principe schaalbaar van 69 tot 
200 m2; de stijl wordt samen met de mensen 
bepaald. Het motto is: voor elkaar, met elkaar en 
voor iedereen toegankelijk. Voor Garmerwolde 
is gekozen voor laagbouw (één laag met kap), 
meerdere generaties en huur en koop. De bewo
ners zijn gezamenlijk eigenaar van de binnentuin 
en de gemeenschappelijke ruimte. De entrees 
bevinden zich aan de buitenkant, ieder krijgt een 
eigen terras aan de binnenzijde. Er is ook ruimte 
voor een slaapkamer boven; zolang je nog fit 
bent, kun je  indien gewenst  de slaapkamer 
beneden voor andere doeleinden gebruiken. 

Wie het eerst komt, het eerst maalt
De werkgroep maakt zich sterk voor een 
 Garmerwolder hofje met ruimte voor alle geïnte

resseerde Garmerwolders. Iedereen die dat wil 
moet er kunnen wonen: leeftijd of handicap mag 
geen bezwaar zijn. Het is belangrijk dat er veel 
mensen meedoen om een gezamenlijke ruimte 
te krijgen; het moet tenslotte wel betaald  worden.
Wie het eerst komt, het eerst maalt. Dus ook als 
je nog niet zeker weet of je er in wilt: schrijf je 
toch vast in bij de Knarrenhof voor die € 15,00. 
Het verplicht je nog tot niets; de stichting vraagt 
pas geld bij de Reserveringsovereenkomst 
(ROK) en bij de start van de bouw.

Hoe meedoen? 
Ga naar www.knarrenhof.nl; op de pagina  contact 
en inschrijven staat een inschrijf formulier. 
Wil je liever eerst nog even overleggen met de 
werkgroep? 
Bel 050 314 8419 (Hetty Boogholt of Joke de 
Jong) of stuur een email naar garmerheerd@
gmail.com.

Hillie Ramaker-Tepper
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In 2010 zijn wij (Gerrit en Ina ter Veer) uit 
Garmerwolde naar Portugal vertrokken, in 
een behoorlijk spontane opwelling. In het 
voor en najaar gingen we vanuit Nederland 
met de camper op pad, maar o jee, die saaie 
winters hier. En het was op zo’n grijze dag 
dat Gerrit zei: ‘Ik zou wel in Portugal willen 
wonen’, waarop ik zei: ‘Oké, gaan we doen!’

Taal en drank
Daar een stuk grond gekocht, terug naar Neder
land, Portugese les genomen en toen onver
wacht snel ons huis in Garmerwolde verkocht 
dus de Portugese les was maar een heel klein 
beginnetje. Daar kwamen we al snel achter 
doordat een buurman ’s morgens om negen uur 
een praatje wou maken toen we langsliepen: ‘Of 
het ons beviel, ja, of we Lissabon al gezien had
den, ja, of we Porto al gezien hadden (dacht ik 
dat hij zei) weer een volmondig ja, waarop we bij 
de arm werden genomen en in mum van tijd 
achter een glas port zaten met fotoalbums van 
de familie op schoot! Hij vroeg dus niet naar de 
stad Porto maar of we een glaasje port lustten; 
wat wil je: na dertien lessen Portugees kun je 
wel een beetje raden waar het over gaat maar 
regelmatig ga je helemaal de mist in en zo zit je 
dan om negen uur ’s morgens aan de drank.

Verhuizen naar… Portugal
De bouw
Terwijl het huis gebouwd werd hebben we een 
jaar in de camper gewoond op ons eigen terrein 
zodat we de bouw een beetje in de gaten kon
den houden, wat niet geheel overbodig was. Het 
terrein is 1,8 hectare, wat voor Portugese 
begrippen niet echt heel groot is: 7 tot 20 hec
tare is heel normaal! Maar het moet wel allemaal 
onderhouden worden en dat terwijl we in Gar
merwolde de hele tuin hadden laten bestraten 
omdat het zoveel werk was, zo’n ‘grote’ tuin van 
10 bij 10 meter. Maar we maken er ons niet druk 
om, wat vandaag niet klaar komt, komt morgen 
misschien wel. Toch al een beetje de Portugese 
mentaliteit!

Het leven
Nederlanders die hier komen vragen vaak ‘Wat 
doe je nou zoal de hele dag?’ Dat is dus onder 
andere 1,8 hectare zeer brandbare onkruid
struiken verwijderen, maaien met een bos
maaier, stenen muren stapelen, genieten van de 
mooie omgeving met de ruige westkust en de 
leuke dorpjes. En natuurlijk de gewone dingen 
die je in Nederland ook doet: het huishouden, 
boodschappen doen of even naar de bank of 
een instantie. Wat hier wel een verhaal op zich 
is want het minste geringste kost je een halve 

dag, iedereen heeft alle tijd, dat betekent soms 
lang wachten. Maar ach, als je dan aan de beurt 
bent is er ook alle tijd voor jou.
En dan nog de hobby’s: schilderen, yoga, en het 
sociale leven, dat speelt hier een grote rol. Koffie 
drinken doe je ook bij voorkeur buiten de deur in 
de kroeg, ieder gehucht heeft er minstens een 
waar je ook heerlijk kunt eten. Soms even snel 
een kopje koffie maar soms wordt het een com
pleet sociaal gebeuren.
Daar hebben we ook onze hond verworven, 
destijds een kleine vlooienbal die met haar moe
der en acht broertjes en zusjes onder een oude 
caravan leefde. Inmiddels is ze 6 jaar, en 70 
centimeter hoog. Het is een Rafeiro do Alentejo, 
een flink uit de kluiten gewassen schat van een 
hond.

Alentejo
We wonen hier in de provincie Alentejo, de 
grootste en tevens de dunst bevolkte provincie 
van Portugal. Dat zegt misschien niet zoveel 
maar Albufeira is bij veel mensen wel bekend en 
als je daarvandaan drie kwartier naar het noor
den rijdt ben je bij ons. Het dorp heet Aldeia de 
Palheiros en ligt op zes km afstand van Ourique.
Een aantal Garmerwoldenaren en exGarmer
woldenaren hebben ons hier al gevonden, wat 
we heel gezellig vinden want een bekend gezicht 
in den vreemde is en blijft leuk.
We hebben een dubbel huis laten bouwen waar
van we de helft ‘s zomers verhuren aan voor
namelijk Nederlandse gasten. Dat vinden we 
ook heel gezellig omdat het heerlijk gemakkelijk 
is om even in je moedertaal te kunnen kletsen; 
Portugees is een moeilijke taal.
Maar ze zijn zo aardig, als je maar een paar 
woorden Portugees spreekt vinden ze het al 
helemaal geweldig en vrij veel ouderen hebben 
ooit als gastarbeider in Duitsland gewerkt en 
spreken nog een beetje Duits. Dus met ons nog 
steeds gebrekkige Portugees, wat Duits en han
den en voeten redden we ons hier uitstekend.
Meer foto’s zijn te zien op 
www.montenovodasobreira.nl.

Gerrit en Ina ter VeerHet huis van Gerrit en Ina in Aldeia de Palheiros (foto Gerrit ter Veer)
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Op vrijdag 12 mei draaide de film ‘De zee van 
pelgrim Antonio’ in dorpshuis Trefpunt in 
Thesinge. Een heel bijzondere en indrukwek
kende film, maar ook een bijzonder project. 
De film zou, als de zoveelste documentaire 
in de Nederlandse filmhuizen, hooguit een 
paar honderd mensen hebben bereikt. Maar 
de makers Mendel Hardeman en Susanne 
Dick besloten hem zelf in kleine kring te 
gaan vertonen en de toeschouwers op te 
roepen zelf nieuwe vertoningen op touw te 
zetten. Zo bereikte dit ‘epos van een dorp’ 
inmiddels meer dan zesduizend kijkers.

In de vorige G&T kon u al lezen over oud 
Thesinger Mendel, jeugdvriend van Jelle van 
der Veen, en zijn avontuurlijke leven. De presen
tatie  een uitgebreid verslag van Mendel over 
het tot stand komen van de film (in zeven jaar!) 
en na afloop de gelegenheid om vragen te stel
len  was op zichzelf al boeiend. Maar de film 
overtrof de verwachtingen: een heel mooi ver
haal, verteld in prachtige beelden met mooie 
muziek, voor een deel in de film live vertolkt door 
de bewoners zelf.

Canudos
Zoals Mendel in het begin al aankondigde: als 
het goed is wordt de film een ontmoeting. Met 
een extreem onherbergzame streek in Noord
oostBrazilië en vooral met haar bewoners.
Het verhaal gaat over het dorp Canudos dat 
tweemaal vermorzeld wordt door de macht
hebbers; eenmaal met geweld door het leger 
(de bewoners zijn te anarchistisch in de ogen 

Niet een film maar een ontmoeting

van kerk en staat) en zo’n zestig jaar later nog 
eens door een stuwmeer. En dan, in een zeer 
droge periode, valt het stuwmeer droog en komt 
Canudos weer tevoorschijn. Om bij de eerstvol
gende zware regenval voor de derde keer te 
verdwijnen.
Onder andere hun gedichten, hun muziek en hun 
geloof houden de mensen op de been. En dat 
alles in een gortdroog landschap.  Fascinerend.

Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.antoniofilm.com.

De film wordt helaas voorlopig niet meer ver
toond in Europa. Dat komt omdat Mendel en zijn 
vrouw Susanne voor een jaar teruggaan naar 
Canudos om vanuit daar een aantal jongeren uit 
het dorp te begeleiden om de film volgens dit
zelfde concept door Brazilië te laten reizen.
Degenen die de film zagen weten dat dit als het 
ware de derde wederopstanding van Canudos 
wordt…

Jan Ceulen

Mendel en Jelle (foto Jan Ceulen)

Nationale Molendag
Op zaterdag 13 en zondag 14 mei was het 
 Nationale Molendag. Ook de Langelandster 
watermolen was die zaterdag open. 
Het was een mooie dag met een klein briesje. 
Harmannus Noot, de molenaar, werd de vol
gende dag zestig jaar en daarom hadden zijn 
collega’s hem alvast verrast op een aan de bin
nenkant mooi versierde molen. 
’s Morgens had hij al bezoekers uit de Verenigde 
Staten en Canada en enkele fietsers gehad.  
’s Middags was het wat broeierig en de lucht 
werd stijf; daar kwam een onweersbui aan met 
dikke druppels en hagel. Het was rennen voor 
de molenaar: de rem op de wieken, stilzetten en 
als een haas de wieken aarden voor het geval 
de bliksem inslaat. 
De bui was na een half uur over en toen kon de 
aarde er weer af. De wind kwam vanuit een 
andere hoek; dat betekende kap en wieken 
draaien. En zo heeft de molenaar altijd de wind 
van voren. 
Wist u dat als de R in de maand zit molens 
gericht op het westen altijd stil staan? Als de 
molen open is en de vlag uit, ziet de molenaar u 
graag komen en zal hij u met passie uitleg 
geven.

Groetjes, Sieb-Klaas IwemaMolenaar Harmannus draait aan de wieken (foto Sieb-Klaas Iwema)
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Bij schoolvoetbal in Ten Boer gingen er verschil
lende teams met kinderen uit één klas voetbal
len tegen kinderen van andere scholen. Hierbij 
waren drie varianten: een meisjesteam, een 
gemengd team en een jongensteam. Met onze 
klas zaten we in een gemengd team, onze klas 
was te klein om een team met alleen jongens of 
alleen meisjes te creëren. Dat was zeker geen 
probleem, want we zijn kampioen geworden 
zonder één wedstrijd te verliezen! Iedereen 
vond het geweldig om eerste te worden en was 
dus heel blij. Daarna kregen we taart van de juf 
omdat we het zo goed hadden gedaan. 

Lucas Hof

De kampioenen met de beker 
(foto Andries Hof)

OBS Garmerwolde is kampioen schoolvoetbal Ten Boer

Vrijdag 12 mei vertrokken we om 13.00 uur met 
achttien personen in vijf auto’s vanaf dorpshuis 
Trefpunt. Het ging langs een toeristische route 
naar de Menkemaborg in Uithuizen. Wat is het 
toch mooi om door al die kleine plaatsen te 
 rijden. Het was toen nog mooi weer en je kon 
dus heel ver kijken. Prachtig vind ik dat. Toen we 
in Uithuizen aankwamen regende het en moes
ten we de paraplu gebruiken om droog in de 
borg te komen. Daar zijn veel mooie dingen te 
zien zoals oude meubels en glaswerk. Ook was 
er een bedstee, die was heel klein. Daar moest 
je rechtop in zitten te slapen. Eén ding vond ik 
vreemd. In de gang hing een fonteintje met een 
kraan aan de muur. Ze hadden toch nog geen 

Uitstapje Noaberstee Thesinge
waterleiding toen de borg gebouwd werd. Ik 
vroeg een medewerker hoe dit kon. Hij vertelde 
dat er aan de andere kant van de muur een 
emmer water hing en die voerde het water door 
een buis naar de kraan. Ook de afvoer ging weer 
door de muur met een buis naar een lege 
emmer. Heel vernuftig allemaal.
Na de bezichtiging gingen we naar restaurant ’ 
t Schathoes. Hier genoten we van koffie en thee 
met gebak. 
Daarna gingen we weer op weg. Maar toen was 
het gedaan met het mooie weer, het regende 
hardop. Via de Noordpolder ging het door mooie 
dorpjes naar Eenrum. Hier gingen we het 
 Abraham Mosterd ‘museum’ bekijken. Hierbij 

kregen we tekst en uitleg door de eigenaar. Hij 
deed dat op een leuke manier. Na de bezichti
ging gingen we aan tafel voor het diner. Er was 
een keuze menu, dus elk kon kiezen wat hij wou. 
Ik koos voor mosterdsoep (heel lekker) en 
natuurlijk zalm en ook de dame blanche mocht 
niet ontbreken. Maar wat men ook koos, het was 
allemaal erg lekker en goed verzorgd.
Dik en voldaan werd hierna de auto weer 
op gezocht en ging het huiswaarts en was een 
gezellige middag ten eind. Janna had alles weer 
prima geregeld.

Roelie Dijkema

De Rijdende Popschool bestond op 25 mei 2017 vijf jaar! Ter 
 gelegenheid van dit lustrum willen we iets heel speciaals gaan doen. 
Alle meer dan 300 leerlingen van de 22 Popscholen in  Groningen en 
Drenthe gaan 17 juni optreden in Martiniplaza tijdens het ‘ EchtErik 
Festival’. Niet alleen mogen alle leerlingen komen spelen, het 
 festival is door radioprogramma ‘EchtErik’ opgezet als benefiet 
voor De  Rijdende Popschool en de opbrengst zal dan ook naar onze 
stichting gaan.

Om 17 juni tot een onvergetelijke dag te maken willen we ervoor zorgen 
dat er zoveel mogelijk te beleven is voor de leerlingen. Daarom is er via 

Vijf jaar Rijdende Popschool
het platform Voordekunst.nl een crowdfundingsactie opgezet. Het geld dat 
daarmee ingezameld wordt gaan we gebruiken voor de organisatie van 
leuke workshops voor de kinderen op die dag en voor de organisatie van 
speciale projecten waarin leerlingen uit verschillende dorpen samenwer
ken en spelen met professionals. Ook kan op deze manier de toegangs
prijs voor het festival voor de familie van de leerlingen laag gehouden 
worden.
In 2011 lanceerde Koningin Máxima het programma Kinderen Maken 
Muziek, met als doel kinderen in groepsverband een muziekinstrument te 
leren bespelen. De Rijdende Popschool heeft ook dit jaar meegedaan aan 
het programma en organiseert in dat kader op 17 juni het slotconcert voor 
Drentse en Groningse deelnemers. Ook dit slotconcert vindt plaats tijdens 
het EchtErik Festival waaraan ook het project ‘De Band’ uit Borger mee
doet en zich zal presenteren.
Door een bijdrage te doen via de crowdfundingsactie kunnen donateurs 
helpen om de dag onvergetelijk te maken voor de leerlingen en andere 
bezoekers. Met een donatie vanaf € 25,00 kan ook een leuke tegenpres
tatie verdiend worden, zoals vrijkaartjes voor het festival of een uniek 
Tshirt, ontworpen door Merijn Jansen. U kunt een donatie doen via: www.
voordekunst.nl/projecten/5520derijdendepopschoollustrumconcert.

Nina Veldwiesch
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Op vrijdag 12 mei maakte de 
jongerenclub Garmerwolde samen 
met jongerenwerkster Kim Aarts 
een gezellig uitstapje naar 
‘Indoorstrand Binn’npret’ in 
Groningen voor een potje 
bossaball (een combinatie van 
voetbal, volleybal en turnen op 
luchtkussens en trampolines). 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

Steeds meer dorpsgenoten ontdekken hoe leuk 
een middagje KOMBInnen café kan uitpakken.
Zo was de workshop ‘sushi maken’ tijdens het 
KOMBInnen café van 9 april een zeer geslaagd 
evenement met tien deelnemers; mannen en 
vrouwen deze keer. 
We leerden die middag onder de deskundige en 
enthousiaste leiding van Leyan van Beukering 
heerlijke sushi te maken. Met aandacht werd dit 
Japanse gerecht gerold en zeker ook geproefd. 
Leyan vertelde uitgebreid waar op te letten 
zowel bij aankoop van de ingrediënten als bij het 
maken. De workshop was inspirerend, het resul
taat was prachtig en verrukkelijk.
Ook de workshop ‘djembé’ die gegeven werd 

Sushi en lentetrommelen
door Wim Moltmaker op 14 mei was een heus 
trommelfeestje. Na een heerlijke en gezellige 
lunch met soep en sandwiches in het zonnetje 
kregen de zeven enthousiaste deelnemers van 
Wim een beknopte uitleg over de techniek en 
het ritme. Vervolgens kon iedereen aan de slag 
op de trommels, om samen heerlijk in het ritme 
te komen en onderdeel te worden van het fijne 
drumconcert in het cafégedeelte van De Leeuw, 
waarmee we hopelijk definitief de langverwachte 
lente hebben opgetrommeld. 

 Cynthia Leurs

Leyan doet het sushirollen voor 
(foto Ellen Bijsterveld)

Wist-u-dat…
•  de opbrengst van de collecte in Garmer

wolde voor het Nationaal Fonds Kinderhulp 
dit jaar € 239,04 bedraagt?

•  alle gulle gevers en alle collectanten worden 
bedankt voor hun inspanningen?

•  indien mensen volgend jaar ook collectant 
willen zijn, zij zich kunnen melden bij Ine 
Hoejenbos, 050 542 5107?

•  TheSingers op zoek zijn naar drie vrij
willigers op zondagmiddag 25 juni?

•  u als vrijwilliger uit de voeten moet kunnen 
met glazen, bordjes, taarten, koffie en bier?

•  u die middag de benodigdheden van de 
afterparty gaat klaarzetten?

•  u daarna natuurlijk voor de party uitgenodigd 
bent?

•  als u interesse hebt u zich kunt aanmelden 
bij Astrid de Leeuw via voetverzorging.a.de.
leeuw@gmail.com?

Vrienden van de eetlust! Net als de zeven 
voorgaande jaren zal ook dit jaar de traditie 
van het Lopend Eten in Thesinge worden 
voortgezet en wel op zaterdagavond 7 okto
ber 2017. 

De tijd gaat snel, en daarom willen wij u nu al 
wijzen op het inschrijfformulier dat deze zomer 
huis aan huis zal worden verspreid. Dat zal 
begin september gebeuren, wanneer iedereen 
terug is van vakantie. De uiterlijke inleverdatum 
is 16 september. Dan hebben wij nog een paar 
weken de tijd om alle gegevens te verwerken, de 

Lopend Eten Thesinge 2017: geheel vernieuwd!
deelnemers op de hoogte te stellen van hun 
taken en de laatste informatie te geven. Voor de 
nieuwelingen: op het inschrijfformulier staat in 
detail uitgelegd wat de bedoeling is van Lopend 
Eten en wat u kunt doen om eraan deel te 
nemen.

De afgelopen jaren kregen wij  behalve enthou
siaste reacties  ook regelmatig de opmerking 
dat het ‘allemaal zo snel ging’ en je al etend 
‘nauwelijks tijd had om bij te praten’. Vooral 
afgelopen jaar bleek dat aan menige eettafel het 
gesprek van de avond. 

Daarom hebben wij besloten het hele programma 
met een half uur te vervroegen, zodat de twee 
voorgerechten elk een kwartier langer duren en 
er door de disgenoten langer kan worden bijge
praat. De precieze tijdstippen staan op het 
inschrijfformulier.

De organisatie van de actie Lopend Eten, een 
hoogtepunt in het Thesinger uitgaansleven, 
wenst u een stralende zomer, een ontspannende 
vakantie en tot ziens aan tafel op 7 oktober.

Christien Huizinga en Ton Heuvelmans

•  De Rijdende Popschool ook naar Adorp 
komt?

•  er op 2 juni al een gratis kennismakkingsles 
zal plaatsvinden?

•  wij ze veel plezier en succes wensen?
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Eindelijk is het dan zo ver: op dinsdag middag 
13 juni, om 16.00 uur, wordt het project ‘Het 
Verhaal van het Klooster van Thesinge’ fees
telijk afgesloten met de opening van het 
baarhuisje. Een minimuseum, waar de 
sarcofaag deksels liggen en waar ook infor
matie wordt gegeven over de rol van klooster 
Germania als middeleeuws schrijfatelier.

Lange adem
Inderdaad een kwestie van lange adem: het 
heeft ruim vier jaar geduurd, voordat de sarco
faagdeksels daadwerkelijk in het baarhuisje 
konden worden neergelegd. Allereerst de zoek
tocht, waar zijn ze? De vindplaats in De Klunder 
was bekend, de datum waarop ze werden 
gevonden (mei 1964), de nodige documentatie 
en foto’s, maar de deksels waren in eerste 
instantie slecht te lokaliseren. Uiteindelijk wer
den ze in 2012 teruggevonden in het depot van 
het Groninger Museum in Hoogkerk.
Daarna begon het eigenlijke werk: het depot 
bezoeken en vele foto’s maken, contact leggen 
met het Groninger Museum en de Stichting 
Oude Groninger Kerken, veel vergaderen en 
brainstormen. Alles kostte tijd, veel tijd. 
Allereerst moest er een vervangend bouwwerk 
worden gerealiseerd voor het baarhuis, tot dan 
een plek voor onder andere de grasmaaier en 
ander tuingereedschap. Dat is gelukt, maar 
bedenk dat dit moet via allerlei officiële kanalen 

Officiële opening baarhuisje Kloosterkerk Thesinge
 bouwtekening van de Stichting Oude  Groninger 
Kerken (diverse opties), overleg met Gemeente 
Ten Boer en de buren. Kortom, niet even een 
bouwpakketje ophalen bij een bouwmarkt. Uit
eindelijk heeft Alfred Ottens er wat moois van 
gemaakt.
Met het Groninger Museum werd een contract 
opgemaakt voor de bruikleen van de sarco
faagdeksels. De Historische Commissie 
 Thesinge slaagde er gelukkig in deze overeen
komst over te hevelen naar de Stichting Oude 
Groninger Kerken, waarvoor onze grote dank. 
Verzekering, transportkosten en voldoen aan 
een hele lijst van eisen was voor ons niet op te 
brengen.

Aflevering
Eindelijk, in 2016 werden de deksels afgeleverd 
bij de Kloosterkerk. We hadden gevraagd om alle 
deksels, maar (ik citeer Dr. Egge Knol, conserva
tor archeologie Groninger Museum): ‘Over de 
grote gave zerk M 1966/XII 2 wil het museum 
permanent kunnen beschikken en die zal niet 
worden uitgeleend.’ Daarom liggen er in het baar
huisje nu twee sarcofaagdeksels in respectieve
lijk twee en drie brokstukken. We zijn er blij mee, 
ze liggen in een zandbed, fraai uitgelicht, met de 
versieringen goed zichtbaar. Aan de wand in het 
baarhuisje hangen panelen met informatie over 
de sarcofaagdeksels en de rol van klooster 
 Germania als middeleeuws schrijfatelier.

De drie informatieboekjes: de historische wandeling staat bij het Klooster stil, de wandeling Klunder bij de sarcofagen en het boekje over schrijven 
weer bij het klooster (ontwerp Pluc Plaatsman). Rechtsonder twee pagina’s uit een getijdenboekje dat in Thesinge geschreven en geiilustreerd is. 
Het boekje ligt in de kluis van de Universiteits bibliotheek van Groningen. Het boekje is 80 mm breed en 115 mm hoog en is gemaakt op perkament.

Koppeling
Ook Stichting Oude Groninger Kerken is blij met 
onze aanpak. Bij ons ontstond het idee twee 
‘ommetjes’ te ontwikkelen die nauw zouden 
moeten aansluiten bij de nieuwe aanwinst. De 
Historische Commissie is daar enthousiast mee 
aan de gang gegaan en dat heeft geresulteerd 
in een tweetal wandelingen boordevol infor
matie: ‘Wandeling Klunder’ en ‘Historische 
 Wandeling’. De wandelingen zijn vastgelegd in 
een tweetal fraai uitgevoerde boekjes.

Dank
Zoals gezegd, een project van lange adem en 
veel geduld. Een en ander was niet gelukt zon
der de inzet, samenwerking en creativiteit van 
de Historische Commissie Thesinge en de 
Plaatselijke Commissie Thesinge.
Financiële steun werd verleend door Stichting 
Oude Groninger Kerken, Leefbaarheidsfonds 
van de NAM, J.B. Scholtensfonds, Gemeente 
Ten Boer, Rabobank, Monumentenfonds Stad 
en Lande en de Familie Schutterstichting.

Haye van den Oever, namens de Historische 
Commissie Thesinge

NB Iedereen is bij de opening van harte 
welkom. In verband met de catering wel graag 
opgeven bij Pluc Plaatsman, 050 3021927 of 
pluc.plaatsman@gmail.com
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Op 17 juni worden in Groningen de Regio
nale Special Olympics georganiseerd. Deze 
vorm van Olympische Spelen is opgezet om 
mensen met een verstandelijke beperking 
de mogelijkheid te geven te laten zien hoe 
goed ze in hun sport zijn en wat sport voor 
hen betekent. Afhankelijk van de beperking 
sport iedere deelnemer op eigen niveau.

De tijd gaat snel. Toch zijn er een heel aantal 
mensen die zich 2000 nog kunnen herinneren. 
In dat jaar waren in Groningen de European 
Special Olympics. Uit heel Europa kwamen 
sporters naar Groningen en beleefden destijds 
een onvergetelijke week.
Wij hadden toen de eer om onze net nieuw
gebouwde Martini Manege te mogen openen 
met dit evenement. Hoewel het evenement toen 

Regionale Special Olympics
nog helemaal nieuw was voor Nederland en er 
geen voorbeeld was, is alles verlopen zoals 
gewenst: een top week voor sporters, ouders en 
iedereen die er bij betrokken was. 
Zie www.garmerwolde.net/html/gentexpress/
archief/2000/200006.pdf.

Inmiddels zijn we zeventien jaar verder. Er waren 
iedere twee jaar in de even jaren de Landelijke 
Special Olympics en iedere twee jaar in de 
oneven jaren de Regionale Special Olympics.
Bij de Regionale Spelen werd nooit paard
gereden. In mei 2016 zijn we benaderd met de 
vraag of wij daar voor 2017 mogelijkheden voor 
zagen. We hebben direct ‘ja, graag’ gezegd.

Op 17 juni is dus de grote dag. Omdat paard
rijden veel tijd kost starten we met het rij

programma op vrijdag 16 juni. Zo kunnen we 
alles goed verwerken en is er voor iedere deel
nemer voldoende tijd. We maken van het paard
rijden een heel speciale versie. We laten veertig 
ruiters met een beperking schitteren als wereld
sterren. We laten dromen uitkomen.

Wie leuke herinneringen aan 2000 heeft, of 
graag mee wil genieten met de deelnemers, is 
van harte uitgenodigd om bij ons te komen. Het 
programma start rond 10.15 uur en eindigt rond 
16.30 uur.
Onder het genot van thee, koffie of limonade 
maken we er een onvergetelijke dag van. 
Voor meer informatie bel of mail op 050 541 
6272, 06 51 239 647 of info@martinimanege.nl.

Petra Datema

Het team van Buurtzorg 
Garmerwolde met v.l.n.r.: 

Josine, Goziena, Ron, Diana, 
Christian en Avina. 

Na een half jaar verpleging en 
verzorging thuis in hun 

werkgebied Garmerwolde, 
Thesinge, Engelbert, Middelbert 

en Meerstad werd het tijd voor 
een openingsfeestje op vrijdag 
12 mei en kon eenieder onder 

het genot van een hapje en een 
drankje kennismaken met de 

medewerkers. 
Landelijk bestaat Buurtzorg 

alweer (ruim) tien jaar. 
(foto Sieb-Klaas Iwema)
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‘TheSingers gonna sing’ is de titel van het jubileumconcert dat 
 TheSingers geven op zondag 25 juni in de kloosterkerk van  Thesinge.

Het is alweer tien jaar geleden dat ter gelegenheid van de opening van 
dorpshuis Trefpunt een koor werd geformeerd in Thesinge. Onder de 
bezielende leiding van Truus Schouten studeerden de zangers een 
 programma in, waarmee ze trots op hun eerste podium stonden en met 
 succes een concert gaven. Dat bleek zo leuk dat besloten werd ermee 
door te gaan en zo gaven TheSingers de afgelopen tien jaar menig 
 concert. Meestal als afsluiting van het seizoen, maar soms ook rond kerst. 
Daarnaast waren er enkele flashmobs, optredens elders, mede werking 
aan een korenfestival en samenwerking met andere koren.
Het repertoire van TheSingers is zeer divers: wereldmuziek, chansons, 
renaissanceliederen, klassiek en ook pop wordt gezongen. 
De warme en vriendschappelijke sfeer in het koorgezelschap geeft de 
klank extra kleur en met de mooie akoestiek van de kloosterkerk is het 
heerlijk zingen en luisteren.
Voor dit jubileumconcert staan stukken van de afgelopen tien jaar op het 
programma maar ook veel nieuwe songs. Zo worden enkele nummers 
gezongen van het Beatles album ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’, 
dat ook in juni jubileert. Tevens worden er twee liederen van John Rutter 
en ‘Healing Light’ van Karl Jenkins gebracht.
Het meeste wordt vierstemming gezongen en enkele liedjes worden door 
kleine groepjes gedaan of met koor en solisten. 
Onder de inspirerende leiding van dirigent Cees Leurs en met piano
begeleiding van Lammert Wiersma, belooft het een veelzijdig en spette
rend concert te worden, dus mis het niet en komt dat zien… en natuurlijk 
vooral ook horen!
De uitvoering is op zondag 25 juni in de kloosterkerk van Thesinge om 
14.00 uur. Na afloop kunt u onder het genot van een hapje en een drankje 
gezellig napraten met elkaar en de koorleden.
Entree: € 7,50 en kinderen t/m 12 jaar gratis. Reserveren is aan te raden, 
liefst tijdig. Dit kan via Theo de Wit: tj.dewit@ziggo.nl of 050 302 2852. 
Mocht het concert snel zijn uitverkocht, dan wordt mogelijk dezelfde 
 middag een tweede concert gegeven om 16.00 uur.

Cynthia Leurs

Tien jaar jong! 
TheSingers gonna sing

Zaterdag 20 mei organiseerde Truus Schouten (voormalig dirigente van 
The Singers) en Astrid de Leeuw een duetten dag in de Kloosterkerk. De 
duetten werden eerst gezamenlijk ingestudeerd met de 16 deelnemers, 
waarna duo’s in verschillende samenstellingen een duet voor de groep 
zongen. De deelnemers waren enthousiast over de begeleiding van de 
workshop, er werd prachtig gezongen en de lunch (gemaakt door Astrid) 
was onovertroffen! V.l.n.r. Truus Schouten, Christa Zentveld, Sjoukje 
Benedictus (foto Mieke van ’t Hoog)

Renger de Vries zit 25 jaar met veel plezier bij 
de toneelvereniging W.W.K. in Thesinge. 

Daarom kreeg hij een heerlijke taart en een 
mooie bos bloemen. 

(foto Jolanda Bol)
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Toneeloptreden ‘Onoverbrugbare verschillen’
Afgelopen november begon in Garmerwolde de 
jaarlijkse toneelcursus van Kees Zoethout. Met 
veel enthousiasme gingen we met acht cursis
ten van start. In een later stadium heeft Richt 
Bouma zich als docent aangesloten. Op het 

dorpsfeest van Garmerwolde op 8 april hebben 
we al een voorproefje van onze kunsten laten 
zien. Sindsdien hebben we de smaak te pakken. 
Op 18 juni treden we op met losse scènes rond 
het thema ‘Onoverbrugbare verschillen’. 

Graag willen we iedereen die geïnteresseerd is 
uitnodigen om te komen kijken. De voorstelling 
begint om 15.00 uur in dorpshuis De Leeuw te 
Garmerwolde.

Elske Schut

Tijdens het KOMBInnen café van 11 juni gaan 
we onder deskundige leiding van kunstenares 
Astrid van de Weerd aan de slag met het 
beschilderen van serviesgoed. Even shoppen in 
je eigen kast, op zolder, bij ouders of bij de kring
loop naar een vaas, een schaal, een theepot of 
ander serviesgoed dat door zijn saaie kleur of 
ouderwetse uitstraling niet meer wordt gebruikt. 
Misschien is de vorm wél heel mooi. Je gaat 
deze omtoveren in een prachtige eyecatcher 
voor je interieur in je eigen kleuren. Met de juiste 

Workshop beschilderen porselein en glazen serviesgoed
instructie kan iedereen het. Je zou ook een bord 
of schaal kunnen beschilderen als geschenk 
aan een speciaal iemand, met een afbeelding 
waarvan je weet dat die ander daar blij van 
wordt of als herinnering aan een bepaalde 
gebeurtenis. Het serviesgoed is gewoon te 
gebruiken na het procedé. Kan je geen geschikt 
object vinden? Wij hebben ook het een en ander 
om uit te kiezen.
Om een indruk te krijgen van het werk van Astrid 
kunt u kijken op www.djamdesign.nl.

Wij vrijwilligers gaan ook aan de slag om vrolijk 
serviesgoed te maken voor het KOMBInnen 
café van 9 juli, wanneer we onze feestelijke high 
tea houden voor alle Garmerwolders (zet dit 
alvast in uw agenda).
Het KOMBInnen café is geopend van 14.00  
17.00 uur. De workshop start om 14.15 uur en is 
rond 16.30 uur afgelopen. De kosten zijn € 12,00 
per deelnemer, inclusief alle materialen en kof
fie, thee en ranja en iets lekkers. Aanmelden en 
info: cynthialeurs@gmail.com.

‘De Soos’
De klaverjasavond in mei heeft de volgende uit
slag opgeleverd:
Jannes Ramaker 4903
Bert Buringa 4678
Pia Pops 4513
Wilma Tammeling 4510

We nemen eerst vakantie. De volgende keer is 
op dinsdag 8 augustus, aanvang 20.00 uur, in 
dorpshuis De Leeuw te Garmerwolde.

Na vruchteloze pogingen het concert van 
Cantarosa op 14 mei in de Kloosterkerk in 

Thesinge bij te wonen, heeft deze kat gekozen 
voor een rustiger plekje 

(foto Renee den Hartog)

Het bankje 
Dag mevrouw, dag meneer. Mag ik bij u komen 
zitten? Ja, gaat uw gang. Interessant hoor, die 
smederij, alleen ik moest even buiten gaan 
 zitten, ik kreeg het benauwd. Ze waren met z’n 
twintigen vanuit het hotel in Zuidlaren naar het 
smederijmuseum in Thesinge gekomen. Uit het 
land van Heusden en Altena  het protestantse 
gedeelte van NoordBrabant  waren ze een 
week in het Noorden, om kleine musea te 
bezoeken. De chauffeur van het busje had mij 
verteld dat ze uit Wijk en Aalburg en Veen 
 kwamen (de Brabantse Bijbelbelt). Thuis had ik 
mijn Toeristische Atlas van Nederland, gekregen 
in 1989 voor mijn verjaardag  van een bevriend 
echtpaar in Beijum (waar we toen woonden), 
opgezocht waar die plaatsen lagen. Heusden, 
ging mevrouw verder, is een leuk stadje. Ja, ik 
ken het, ik ben er geweest en bovendien is een 
dorpsgenoot afkomstig uit die plaats. Nee, ze 

was er niet geboren. Ik kom uit Den Bosch, sinds 
mijn man zes jaar geleden overleden is heb ik 
de rust gevonden buiten het centrum van Wijk 
en Aalburg. Het is daar een gemeenschap van 
zeer gelovige mensen, daar heb ik niets mee, ik 
ben katholiek opgevoed. Maar daar verandert 
ook het een en ander, dankzij de jeugd. Een 
aantal jaren geleden zaten de kerkgangers op 
zondag, behalve twee of drie keer kerkgang, de 
hele dag binnen. Tegenwoordig zie je vooral de 
jeugd op zondag na kerktijd een wandeling door 
het dorp maken. Eerst dacht ik  ging mevrouw 
verder  ik blijf thuis. Ik ben geopereerd aan een 
hersentumor. Vandaar dat ik even de buitenlucht 
opzocht. Ja, niet persoonlijk, zei ik, maar in mijn 
familiekring is het ook bekend. En toen volgde 
er een serieus en diepgaand gesprek. Het is een 
heel grote gemeente, Wijk en Aalburg. Nog even 
terugkomend op die Bijbelbelt, zou ik als homo 

daar kunnen aarden? Jawel, we hebben zelfs 
een burgemeester gehad (19922002) die ook 
homo was. En die burgemeester was getrouwd 
met een man. Nou, zei ik, dat komt vaker voor. 
Maar in die orthodoxe gemeenschap? Ik viel 
bijna van het bankje. Ja, in het begin was het 
toch even wennen. Ze (de jeugd) heeft de old
timer (auto) in brand gestoken. Zo’n orthodoxe 
gemeenschap is rechtstreeks, maar wel eerlijk. 
Later is het weer goed gekomen. En zeg nou 
zelf; homo’s zijn over het algemeen lieve 
 mensen, een soort vredestichters. Het is tijd om 
weer naar het hotel te gaan! De heren van het 
smederijmuseum en ondergetekende hebben 
de dames en een enkele heer uitgezwaaid.
Houdoe!
Het was een middag om nooit te vergeten.

 Jakob van der Woude
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Foto van de maand

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge

Colofon
Eindredactie
Garmerwolde
Hillie RamakerTepper 050 541 5335
Marja Wijnandde 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 30 juni.
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 18 juni vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

fietsers tot en met begin augustus omfietsen via de route 
langs het Eemskanaal of de Stadsweg. De provincie 
Groningen belooft versnaperingen voor de gedupeerde 
fietsers en een verbeterde veiligheid wanneer de werk-
zaamheden voltooid zijn. (foto Andries Hof)

Stremming op het fietspad langs de Rijksweg 
tussen Garmerwolde en Groningen. In verband 
met werkzaamheden bij Ruischerbrug moeten 

Zondag 4 juni
Pinksteren, gezamenlijke dienst
10.00 uur in Kloosterkerk Ten Boer
mw. Hiemstra uit Groningen 
Zondag 11 juni
9.30 uur in Thesinge
ds. Wilts uit Groningen

Zondag 18 juni
gezamenlijke dienst
10.00 uur in Stedum
mw. Werkman uit Groningen
Zondag 25 juni
gezamenlijke dienst
10.00 uur in Kloosterkerk Ten Boer
ds. Kok uit Nijeveen

Zondag 28 mei
11.00 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur B. Koerts
Zondag 4 juni
9.30 uur ds. D.J. Steensma
17.00 uur ds. A. van der Wekken
Maandag 5 juni
9.30 uur zangdienst

Zondag 11 juni
9.30 uur ds. J. Huisman
17.00 uur ds. A. Huijgen
Zondag 18 juni
9.30 uur leesdienst
14.30 uur ds. R. den Hertog
Zondag 25 juni
9.30 uur prof. H.J. Selderhuis
17.00 uur ds. A. van der Wekken

Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.00  11.30 
uur: Inloopochtend Noaberstee.
Elke zaterdag
Thesinge; vanaf 16.00 uur: Café 
Molenzicht open.
Vrijdag 2 juni 
Garmerwolde, dorpshuis De 
Leeuw vanaf; 17.00 uur: Dorps
borrel, eten en drinken. Voor 
kinderen wordt de frituurpan 
aangezet. 
Zaterdag 3, zondag 4 en 
maandag 5 juni
Thesinge, Kloosterkerk; 12.00  
17.00 uur: Expositie Annemiek 
Meier en anderen.
Donderdag 8 juni
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 uur: 
Bijeenkomst Themagroep DOR.

Vrijdag 9 juni
  Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 

Ophalen oud papier.
  Thesinge, café Molenzicht; 

vanaf 18.00 uur: Fietstocht. Bij 
slecht weer op 16 juni.

Zaterdag 10 juni
Garmerwolde, De Leeuw; van 
9.00  12.00 uur: reanimatie 
herhalingscursus Stichting 
Groningen HartVeilig. Aanmelden 
bij Diena Tichgelaar via dtichge
laar@kpnplanet.nl of 06 12 085 
115. Zie ook maandag 12 juni.
Zondag 11 juni 
Garmerwolde, dorpshuis De 
Leeuw; 14.00  17.00 uur: 
KOMBInnen café met van 14.15  
16.30 uur workshop serviesgoed 
beschilderen. Zie artikel.

Maandag 12 juni
Garmerwolde, vv GEO; 19.30  
21.30 uur: Reanimatieherhalings
cursus. Zie zaterdag 10 juni. 
Dinsdag 13 juni
Thesinge, Kloosterkerk; 16.00 uur: 
Officiële opening baarhuisje. Zie 
artikel.
Vrijdag 16 juni
Thesinge, café Molenzicht; vanaf 
18.00 uur: Fietstocht? Zie vrijdag 
9 juni.
Zaterdag 17 juni
Garmerwolde, Martinimanage; 
vanaf 10.15 uur: Regionale 
Special Olympics. Zie artikel.
Groningen, Martiniplaza: EchtErik 
Festival met optredens van De 
Rijdende Popschool. Zie artikel.

Zondag 18 juni 
  Garmerwolde, De Leeuw; 15.00 

uur: Toneeloptreden 
‘Onoverbrug bare verschillen’. 
Zie artikel.

  Garmerwolde, De Leeuw; vanaf 
17.00 uur: Pizzeria di Stefano. 
De familie Stefano bakt heerlijke 
pizza´s. Meer informatie op 
www.dorpshuisdeleeuw.nl. 

Zondag 25 juni
Thesinge, Trefpunt; 14.00 uur: 
TheSingers’ gonna sing. Mogelijk 
extra optreden om 16.00 uur. Zie 
artikel.


