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De toekomst van De Til
Basisschool De Til in Thesinge is in  gevaar, 
de toekomst ongewis. De G&T ging op 
onder zoek uit en Paul Witkamp verslaat de 
laatste ouderavond.

In gesprek met MR-lid Janiene de Lange
In het dorp gonst het van de berichten om
trent de toekomst van ‘De Til’ in Thesinge. 
Eind mei is er een speciale ouderavond 
 gehouden om de ouders te informeren over 
de stand van zaken. Om het verhaal ook dui
delijk te maken voor alle dorpsgenoten heb 
ik een gesprek met Janiene de Lange, voor
zitter van de Medezeggenschapsraad (MR).

Fusiemogelijkheden
Janiene: ‘In 2015 is er al overleg geweest tussen 
de openbare basisschool in Garmerwolde en 
onze protestants-christelijke basisschool over 
de mogelijkheid tot fuseren van deze kleine 
dorpsscholen. Destijds kwam men tot de slot-
som dat beide dorpen de school wilden 
 behouden voor het eigen dorp. De situatie is nu 
duidelijk anders. Door de verplichting in het 
aardbevingsgebied schoolgebouwen te verste-
vigen is in februari vorig jaar besloten om dit 
voor De Til aan te vragen. Wat echter nu ook 
speelt is dat het leerlingenaantal dalende is en 
de prognose over twee jaar een totaal van 39 
leerlingen is. Momenteel zijn dit er 45. Daarbij 
komt dat de kwaliteit van het onderwijs, de 
 continuïteit en de financiële haalbaarheid ter 
discussie staan. Met het huidige aantal leer-
lingen gaat dit net, maar het vraagt wel veel van 
het personeel van de school.’

Wat valt er te kiezen?
Janiene maakt duidelijk wat de mogelijkheden 
zijn. ‘In januari 2016 is de VCPO NG opgericht 
en daar hoort De Til ook bij. De afkorting staat 
voor Vereniging Christelijk Primair Onderwijs 
Noord-Groningen. In de gemeente Ten Boer zijn 
‘De Fontein’ in Ten Boer en ‘De Wieken’ in Ten 
Post ook onderdeel van deze vereniging. Onze 
directeur, Ellen Meijer, is ook directeur van  
De Fontein. Zij heeft besloten om volgend jaar 
nog maar één school onder haar hoede te 
nemen. Er wordt aan het eind van dit schooljaar 
door De Til afscheid van haar genomen.

Wat ook in de nabije toekomst speelt is dat eind 
mei in Ten Boer is besloten dat er voor de beide 
plaatselijke basisscholen, De Fontein en De 
Huifkar, en de kinderopvang Kids2B een nieuw 
gebouw wordt gerealiseerd. Dit is de beste 
oplossing nu alle bestaande gebouwen verste-
vigd moeten worden. Eind december 2019 moet 
dit gebouw er staan.
In de komende twee jaar zal de MR samen met 
het team van De Til een beslissing moeten 
nemen omtrent de toekomst van de school. Blijft 
de school bestaan zolang als mogelijk is? Wordt 
er nogmaals met de school in Garmerwolde om 
tafel gegaan? Of gaat onze school mee in de 
grote school in Ten Boer?’

De medezeggenschapsraad
Janiene de Lange stelt zich na een voorzitter-
schap van vier jaar niet meer verkiesbaar voor 
de MR. En dit geldt ook voor MR-lid Aletta 
 Oomkes. ‘Er hebben zich gelukkig al opvolgers 
gemeld. Voor hen is er een belangrijke periode 
in aantocht. De betrokkenheid van de ouders is 
groot. Ook als men niet in een MR zitting wil 
nemen is er de mogelijkheid om in een, nog op 
te richten, zogenaamde klankbordgroep mee te 
denken over de toekomst van De Til.
Janiene woont met haar man Arjan Leijssenaar 

en hun zonen Joris en Bas naast de school. 
Janiene: ‘Ik blijf wel betrokken bij de school want 
onze zonen zitten er volgend jaar in groep 8 en 
groep 5.’

Truus Top

Ouderavond De Til
Op 29 mei is er door de Medezeggenschaps
raad van De Til een ouderavond georganiseerd 
met als onderwerp ‘De toekomst van De Til’. 
Directeur Ellen Meijer opent de avond, ieder
een is gelijk bij de les omdat zij haar afscheid 
aankondigt. De combinatie van werkzaam
heden op De Til en De Fontein (in Ten Boer) is 
lastig vol te houden en deze druk geeft haar 
geen goed gevoel. Een hard gelag voor de 
school omdat Ellen veel goeds heeft gebracht, 
de ouders danken haar voor haar inzet en 
wensen haar al het goede voor de toekomst.

Daarna neemt Janiene de Lange (lid MR) het 
woord en zet de tijdslijn uit van gesprekken die 
in het verleden zijn gevoerd met ouders, Dorps-
belangen en VCPO NG (de schoolverenging 
waar De Til onder valt), zodoende ontstaat er 
een duidelijk beeld waar we staan en hoe we 
daar zijn gekomen. 

De Til (foto Jan Ceulen)
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De Til kampt met hetzelfde probleem waar veel 
scholen in kleine kernen mee kampen, het leer-
lingenaantal neemt in de toekomst af waardoor 
het bestaansrecht in gevaar komt…
Onder het motto ‘vooruitzien is regeren’ is deze 
avond georganiseerd, hoe nu verder? Er zijn 
een aantal scenario’s mogelijk maar die moeten 
worden uitgewerkt; het idee is om een klank-
bordgroep op te zetten die deze taak samen met 
de MR gaat vervullen. Een extra uitdaging hier-
bij is dat Janiene de Lange en Aletta Oomkes, 
die als ouders deelnemen in de MR, het stokje 
na vier jaar willen overdragen.

Slagader
Als bestuurslid van Dorpsbelangen, maar vooral 
als ouder, wil ik graag het volgende melden.
De Til is een van de weinige faciliteiten die we 
nog in Thesinge hebben. Het is een slagader 
voor het dorp en een veilige en vertrouwde 
omgeving voor de kinderen die er naar school 
gaan. Het verbindt de kinderen van Thesinge 
doordat ze vanuit school met elkaar spelen en 
elkaar opzoeken. 
Dit alles zal verdwijnen wanneer de deuren van 
De Til sluiten. Mocht u van mening zijn dat het u 
niet aangaat omdat uw kinderen er niet (meer) 
heen gaan of u geen (schoolgaande) kinderen 
heeft, neem dan even de volgende punten mee 
ter overdenking:
-  een leegstaand pand midden in de dorpskern 

dat vanwege onderhoud niet aantrekkelijk is 
voor kopers of ondernemers: hierdoor is de 
bestemming en leegstandstermijn onduidelijk;

-  het ontbreken van een school maakt  Thesinge 

minder aantrekkelijk voor jonge gezinnen/ 
 mensen, potentiële kopers van wellicht uw 
huis. Niet alleen nu maar ook in de toekomst;

-  kinderen verliezen aansluiting in en met het 
dorp, de jeugd heeft de toekomst maar die zal 
hoogstwaarschijnlijk niet in Thesinge liggen;

-  wanneer de school eenmaal weg is zal deze 
niet meer terugkomen.

Noem mij een idealist maar ik ben van mening dat 
De Til en Thesinge ontzettend veel te bieden heb-
ben voor (ouders van) schoolgaande kinderen:
-  persoonlijke benadering en begeleiding in 

een vertrouwde omgeving;
-  een enthousiast team dat graag een extra 

stap zet voor uw kind;
-  continurooster;
-  opvangouders op loopafstand zodat de zorg 

voor uw kind ook buiten schooltijd gewaar-
borgd is;

-  Kids2B: de Benjamin-crèche aan de overkant 
van de straat (in dorpshuis Trefpunt) zodat het 
traject van peuter tot bovenbouw in dezelfde 
vertrouwde omgeving doorlopen kan worden 
en eventuele broers of zussen letterlijk binnen 
handbereik zijn.

Mocht u zich, samen met mij, willen inzetten 
voor de toekomst van De Til dan nodig ik u van 
harte uit contact met mij op te nemen. Dit kan 
door langs te komen aan de Molenhorn 11, te 
bellen met 06 30 318 807 of te mailen naar 
paulwitkamp@gmail.com.
Ik hoor graag van u. 

Paul Witkamp
Janiene de Lange voor het schoolplein met (nu 
nog) schoolkinderen (foto Koos van de Belt)

Direct na de oorlog waren veel kinderen uit 
het westen van ons land ondervoed. Een 
 behoorlijk aantal kinderen uit Rotterdam 
 waren in de gemeente Ten Boer terecht 
 gekomen om aan te sterken.

Als dank heeft de gemeente Rotterdam in 1948 
ongeveer 20 kinderen van de verschillende 
lagere scholen in de gemeente Ten Boer uitge-

Naar Rotterdam in 1948
nodigd voor een schoolreisje naar Rotterdam. 
De organisatie was in handen van Kinabu en het 
U.V.V.
De Groningse week was van maandag 7 tot en 
met donderdag 10 juni 1948. Ik mocht mee en 
herinner mij er best nog veel van. Het was alleen 
voor kinderen uit de achtste klas, de kosten 
bedroegen ƒ 2,50.
We bezochten verschillende plaatsen waar-

onder diergaarde Blijdorp en de Bijenkorf en we 
maakten een boottocht door de havens.
Op donderdag 10 juni 1948 om 13.36 uur gingen 
we weer met de trein naar Groningen.
Ik heb nog een groepsfoto plus programma.
Wie is mee geweest? Neem contact op met 
Kees Wierenga, Ten Boer, tel. 050 541 6551.

Kees Wierenga
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OBS en kerk delen sleutel
Op dinsdagmiddag 23 mei kregen de leer
lingen van OBS Garmerwolde de  sleutel van 
de middeleeuwse kerk in het dorp. De feeste
lijke middag was het startsein voor de samen
werking tussen de school en de plaatselijke 
commissie die de kerk beheert. De  officiële 
sleuteloverdracht vond plaats onder het 
toeziend oog van wethouder  Annie  Postma. 
Vervolgens ondertekenden twee leerlingen, 
Peter Breukink (directeur van Stichting Oude 
Groninger Kerken) en een lid van de plaatse
lijke commissie een certificaat.

Verslag van Eline en Vera
‘Een paar weken voor de overdracht leerden we 
een lied over de kerk van Garmerwolde en som-
migen deden een rap. We gingen ook een kleine 
houten kerk beschilderen waar we de sleutel 
van de kerk in gaan bewaren. Toen het zo ver 
was ging een mevrouw (wethouder Annie 
Postma) een korte toespraak houden. Daarna 
gingen we het lied zingen. Toen mochten twee 
leerlingen, de oudste en de jongste (Harold en 
Veerle) de sleutel van de kerk uit een kist pak-
ken. We gingen naar binnen en daar zongen we 
nog een keer het lied. Harold en Veerle hebben 
daar een certificaat, waarin staat geschreven 
dat wij nu sleutelbewaarder zijn van de kerk, 
ondertekend met hun naam. Toen gingen vier 

meisjes (Vera, Eline, Mette en Lotta) een rap 
doen. Daarna gingen groep 5 t/m 8 een quiz 
doen, en groep 1 t/m 4 deden buiten de kerk 
opdrachten. We kregen lekkere cupcakes en 
een glaasje ranja. En toen gingen we klokluiden 
in de toren. Het was een leuke middag. Einde.’

Prominente plek in de school
Speciaal voor het Sleutelbewaardersproject is 
een prachtige kist gemaakt. Daarin zit niet alleen 
de sleutel van de kerk, maar ook het sleutel-
bewaarderspel. Elke school die meedoet aan het 
project krijgt zo’n kist. De leerlingen van de OBS 
hebben een wandplaat gemaakt in de vorm van 
de kerk, en die in mooie kleuren beschilderd. De 
sleutelbewaarderskist past daar mooi in en heeft 
een prominente plek in de school. Je ziet hem 
meteen als je de school binnen komt. 
De kist en het sleutelbewaarderspel zijn ge maakt 
door ontwerpbureau 212 Fahrenheit uit 
 Groningen. Ontwerpers Paul Mulder en Albert 
Buring hebben de materialen samen met 
 Stichting Oude Groninger Kerken bedacht en 
vormge geven. Daarvoor hebben ze een zilveren 
 International Design Award gewonnen. Ze 
mogen de prijs ophalen in Los Angeles.

Nieuwe betekenis
Veel scholen in Groningen staan vlakbij een 
kerk van Stichting Oude Groninger Kerken. In 
Garmerwolde staat de kerk zelfs recht tegen-
over de school, de kinderen zien het gebouw 
dus iedere dag. Om ervoor te zorgen dat er ook 
in de toekomst mensen zijn die voor de kerk wil-
len zorgen, is het belangrijk dat kinderen in het 
dorp een nieuwe betekenis geven aan het 
gebouw. Daarvoor heeft de stichting het project 
Sleutelbewaarders bedacht.
Door de sleutel te delen met de plaatselijke com-
missie wordt de kerk voor de school een logi-
sche plek om naartoe te gaan. De kinderen 
worden uitgedaagd na te denken over wat je 
allemaal kunt doen in de kerk. Wat kan er wel en 
niet, en waarom? Wat kan de school voor de 
kerk betekenen, en andersom. Denk bijvoor-
beeld aan een kerstviering, een geschiedenis-
les, of Sint Maarten in de kerk. OBS Garmer-
wolde is de achtste school in de provincie die 
meedoet aan het project ‘Sleutelbewaarders’.

Namens de Plaatselijke commissie,
Anne Benneker 

Annie Postma en (namens de school) Harold 
van Geffen en Veerle Buringa openen de zijdeur 
(foto Sieb-Klaas Iwema) Met de kleine houten kerk op weg naar de OBS (foto Inge Basteleur)

Noteer alvast in uw agenda: op 23 september 
klinkt om 16.00 uur het startsein voor de elfde 
editie van de Thesinger Run. Er is weer keuze 
uit de 4 km, 4 mijl, 10 km en een halve marathon.
Het startschot voor de halve marathon is dit jaar 
om 15.30 uur.
Wandelaars en Nordic Walkers zien we ook 

Sportschoenen weer aan!
graag terug bij de eerste drie afstanden, groe-
pen kunnen zich weer melden voor de estafette 
(4 x 4 km). 
De jonge lopers bijten het spits weer af met de 
Kids Run om 14.30 uur.
Uiteraard zorgen we er samen met onze zestig 
vrijwilligers weer voor dat aan alles gedacht is: 

waterposten, muziek, poffertjes en veel gezel-
ligheid in en rond de Kerkstraat. 
Zie ook www.thesingerrun.nl.
Wij hopen weer op een grote opkomst!

Stoffer, Menco en Karline
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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

 



5

Van de redactie
In het begin van de maand juli vinden de 
 incasso’s plaats voor de abonnees die een 
incassomachtiging hebben afgegeven. Het 
betreft in dit geval het abonnementsgeld voor de 
periode april 2017 t/m maart 2018. 
Er zijn nog steeds veel abonnees die geen 

Mooie afsluiting van een lang verhaal
Sinds 13 juni jongstleden is Thesinge een 
museum rijker. Op deze zonnige dinsdag
middag knipte burgemeester André van 
de Nadort officieel de strik door van het 
baarhuisje bij de Kloosterkerk, het kleinste 
 museum van het Noorden.

Betrokkenheid
Pluc Plaatsman, ceremoniemeester van deze 
dag en lid van de Historische Commissie 
 Thesinge en van de Plaatselijke Commissie van 
de Stichting Oude Groninger Kerken, vertelt hoe 
hard er afgelopen vier jaar gewerkt is om het 
museum te realiseren. Er was onder andere een 
nieuw onderkomen nodig voor het tuingereed-
schap, het baarhuisje werd opgeruimd en 
schoongemaakt, er moesten informatiepanelen 
gemaakt worden en er werden drie boekjes uit-
gegeven. Voor dit alles was natuurlijk geld 
nodig. De financiering kwam rond en door de 
betrokkenheid en hulp van ontzettend veel 
 mensen kwam het project van de grond.

Londen, Parijs, Thesinge
Na de inleiding van Pluc is er prachtige  passende 
muziek van organist Eeuwe Zijlstra en mezzo-
sopraan Anneloes Volmer en zijn er verschil-
lende sprekers. Andreas Blühm, directeur van 
het Groninger Museum (dat de deksels in bruik-

leen heeft gegeven) zegt zeer vereerd te zijn bij 
deze opening aanwezig te mogen zijn. Hij geeft 
aan lang niet alle openingen bij langs te gaan: 
Londen, Parijs… maar voor Thesinge maakt hij 
graag een uitzondering. Hij is ook zeer verrast te 
zien dat meer dan de helft van de aanwezigen 
plaatselijke bewoners blijken te zijn, de betrok-
kenheid is groot.
Peter Breukink, directeur van Stichting Oude 
Groninger Kerken, vertelt dat dit een bijzondere 
tijd is voor de stichting: de kerk in Garmerwolde 
wordt met het project ‘Feest! In Oost en West’ in 
2019 onderdeel van het grootste museum in 
Nederland, in Thesinge staat sinds kort het 
kleinste museum van het Noorden. Tenslotte 
geeft Haye van den Oever, namens beide plaat-
selijke commissies, kort de historie van de 
 deksels weer, waarbij hij benadrukt dat de 
 stichting zeer ontvankelijk is voor sarcofaag-
deksels en dat er altijd plek is voor het derde 
deksel in Thesinge (het enige volledig intacte 
sarcofaagdeksel blijft voorlopig in het depot van 
het Groninger Museum).
Alle sprekers benadrukken hoe belangrijk het is 
dat dit erfgoed voor een breed publiek toegan-
kelijk is. Maar minstens zo belangrijk daarbij is 
het immateriële erfgoed, de verhalen die er nu 
nog zijn moeten vastgelegd worden en zo 
behouden blijven.

Na de speeches wordt de klok geluid en vindt 
het officiële openingsmoment plaats: het lintje 
wordt doorgeknipt en er wordt geproost op het 
succes. Met een hapje en drankje in de hand 
kan iedereen even binnenkijken in het baar-
huisje.

Afsluiting?
De avond erop loop ik de wandeling Klunder, 
volgens een van de uitgegeven boekjes, langs 
de vindplaats van de sarcofaagdeksels. Deze 
wandeling maak ik niet voor de eerste keer, 
maar door het verhaal dat ik nu ken kijk ik toch 
anders naar het landschap rond Thesinge. Hoe 
zag dat imposante klooster er uit, wie kwamen 
er in de kapel Steerwolde en wie lagen er onder 
die deksels? Een verhaal wat nog lang niet af 
lijkt.

Ben je nieuwsgierig geworden naar het mini-
museum en de wandelingen? Het baarhuisje is 
net als de kerk elke dag geopend. In de kerk zijn 
ook de drie uitgegeven boekjes te verkrijgen. De 
historische wandeling en de wandeling Klunder 
kosten beide € 1,00. Het boekje Schrijven in 
Kloosters kost € 2,00.

Yvonne Broekhuizen

Op dinsdag 13 juni werd het kleinste museum geopend door André van de Nadort in aanwezigheid van Peter Breukink (directeur Stichting Oude 
Groninger Kerken), Andreas Blühm (directeur Groninger Museum) en vele dorpsbewoners (foto Simone Bouwstra)

machtiging hebben afgegeven en daardoor een 
rekening krijgen die € 3,00 hoger uitpakt dan 
een abonnement per incasso. 
Degenen die voor het volgende seizoen de  
G&T willen machtigen voor het abonnements-
geld kunnen gebruik maken van het aan-

meldformulier op  www.gentexpress.nl/contact. 
De incasso’s worden alleen gebruikt bij abon-
nees. Adverteerders krijgen altijd een rekening.

Tjakko Tjakkes, penningmeester
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Loer’n bie de boer’n
Op zaterdag 20 mei was er een fietstocht van 
zo’n 28 kilometer uitgezet langs vijf boerderijen, 
genaamd Loer’n bie de boer’n. Maatschap Van 
Zanten en de familie Van den Bergh deden in 
Garmerwolde mee. 
Bij Van Zanten demonstreerden ze de nieuwe 
‘kaf-van-de-korrelafscheiding-machine’ (pelma-
chine). En als je over het land keek zag je wel 
zes verschillende kleuren groen of ook wel zes 
soorten graan. Kinderen konden ook pannen-
koeken maken.
Bij Van den Bergh kon je bij de koeien (pinken en 
kalfjes) kijken, bij de stand van de Agrarische 
Natuurvereniging ‘Ons Belang’ informatie op doen 
of bij de picknicktafel iets drinken of eten. 
Er was voor beide adressen goede belang-
stelling.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema Piet van Zanten vertelt (foto Sieb-Klaas Iwema)

Rondje fietsen
Op een mooie zomeravond, vrijdag de negende 
juni, vertrok een dertigtal fietsers (en één scooter-
rijder) vanaf café Molenzicht in Thesinge west-
waarts. Via smalle paden, langs de boorden van 
de stad Groninger wijk Beijum, kwamen we 
terecht in Boeskooldorp Zuidwolde. Hier moest 
een tweetal vragen worden beantwoord. De eer-
ste vraag was gemakkelijk: we overbrugden het 
Boterdiep. De tweede vraag was wat moeilijker 
en (voor de meesten) een instinker. Want we 
zagen rolpalen, maar het juiste antwoord was 
niet meer zichtbaar: de steenfabrieken die wel 
op een kaart van 1900 stonden getekend.
Via de oevers van het Boterdiep, het Van 
 Starken borghkanaal en het Reitdiep, met Hol-
landse vergezichten en grazige weideland-
schappen, bereikten we Wierumerschouw. Nog 
even doortrappen en daar was de eerste stop,  
’t Witte Hoes in Adorp. Na een lekkere bak koffie 
of thee en een cryptische vraag naar de eens-

luidende naam van twee Joodse fabrikanten 
(Polak) stapten we weer op onze stalen rossen 
en vervolgden onze weg richting Bedum. Via de 
Verbindingsweg en de Waldadrift, dus ook langs 
de boorden van dit dorp, fietsten we via de Sint 
Annerweg, Lutjewolde en Achter Thesinge naar 
het eindpunt, café Molenzicht.
Het einde van een mooie tocht, 33 kilometer 
langs verrassende paden. Goed uitgezet en 
prima beschreven door het tweetal Dora Westra 
en Jakob van der Woude. Dank aan hen én aan 
Dorpsbelangen voor het organiseren van deze 
(jaarlijkse) fietstocht!

Roelie Karsijns

Sander Ganzeveld moet wachten om het Van 
Starkenborgh kanaal over te kunnen steken.

Tevergeefs: de route liep lángs het kanaal, niet 
erover. (foto Koos van de Belt)

Special Olympics
Veertig ruiters met een beperking hebben in de 
Martini Manege aan de Lageweg een schitte-
rende dag gehad.
Op zaterdag 17 juni reden zij in verschillende 
klassen hun eigen parcours in de Regionale 
 Special Olympics. De manege was knus en 
gezellig ingericht met tafels en stoelen rond de 
paardrijbak. De begeleiders, ouders en overige 
bezoekers werden onthaald met koffie en lekkers.
De sfeer was ontspannen wat de prestatie van 
de ruiters ten goede kwam. Andreas Woldhuis 
uit Thesinge genoot zichtbaar van zijn rit te 
paard.
Voor alle deelnemers en bezoekers was er een 
gratis buffet van salades, broodjes, fruit en fris-
drank. Alles was tot in de puntjes verzorgd. En 
alle deelnemers gingen voldaan naar huis met 
een rozet en een vaantje.

Truus Top Thesinger Andreas strak in het pak te paard (foto Henk Tammens)
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GEO sluit seizoen gedenkwaardig af

Door een ereboog van spelers, oudspelers, 
leiders, oudleiders, trainers, oudtrainers en 
supporters van GEO1 liep Kasper Teunis, 
met op zijn arm zijn zoontje Luuk, het veld 
op. 
Deze gedenkwaardige gebeurtenis was een 
onderdeel van de seizoenafsluiting van de 
vv GEO in Garmerwolde.

Vrijdagavond
Dit slotweekend werd vrijdagavond 16 juni 
geopend met een volleybaltoernooi, waaraan 
zes teams deelnamen. Het was droog en daar-
mee is een buitentoernooi al voor meer dan de 
helft geslaagd. Er waaide echter een harde wind 
over de twee velden, waardoor het anders zo 
verzorgde spel van de diverse teams nauwelijks 
uit de verf kwam. Spelvreugde vergoedde  echter 
veel van dit meteorologische ongemak. Daar-
mee werd het voor de deelnemers en het niet zo 
talrijke publiek toch een aangename avond.
Vanaf het begin was al duidelijk dat het team 
GEO-1 4ever na afloop de eerste prijs uitgereikt 
zou krijgen. De spanning zat hem echter in wed-
strijden als Nooit Te Oud tegen Thais’n Toppers, 
die na 15 minuten spelen werd afgesloten met 
een 26-26 eindstand. Het programma werd om 
precies 21.00 uur afgesloten, conform het 
strakke schema dat de organisatoren Harrie 
Dreise en Gert Jan Stiksma in elkaar hadden 
gezet. De nazit liet zich niet zo strak regisseren, 
maar die bleef tot na sluitingstijd van het club-
huis gezellig. 

Zaterdagmorgen
Datzelfde clubhuis werd zaterdagmorgen om 
8.00 uur alweer bevolkt door een aantal vrijwil-
ligers die onder leiding van Desiree Luiken de 

ontbijttafel gingen dekken voor ruim dertig 
 personen. Andere jaren was de opkomst groter, 
maar activiteiten elders in de provincie speelden 
deze zo langzamerhand traditionele ochtend-
opening parten. Het smaakte er echter niet 
 minder om.
Traditioneel is zeker de ouder-kind penalty 
bokaal wedstrijd, dit jaar voor het eerst georga-
niseerd en gepresenteerd door jeugdcoördi-
nator Michel Harkema. 
Om 10.30 uur riep hij de eerste deelnemers naar 
voren voor het nemen van zes penalty’s op de 
keepers Oscar Heslinga, Danny Bennink en 
Sander Ganzeveld. In totaal kregen zij door de 
29 deelnemende koppels 228 strafschoppen te 
verwerken. Bij 126 moesten ze zich gewonnen 
geven. 
Daarvan werden er 10 gescoord door Jesse en 
Peter Hoomans, het winnende duo bij de jong-
ste jeugd. Sander en Kor Ganzeveld kwamen tot 
hetzelfde aantal treffers en zij lieten daarmee 
alle andere deelnemers bij de oudere jeugd 
 achter zich.

Kasper Teunis
Ondertussen werden er vele handen geschud 
door binnendruppelende spelers, oud-spelers, 
leiders, oud-leiders, trainers, oud-trainers en 
supporters van GEO-1. Zij waren allemaal door 
Matthijs Welling uitgenodigd om Kasper Teunis 
een onvergetelijk afscheid te bezorgen.
Kasper had na twintig jaar in GEO-1 gespeeld te 
hebben op 13 mei afscheid genomen van het 
voetbal op het hoogste niveau. De voor topvoet-
ballers pensioengerechtigde leeftijd van 36 jaar 
was al enkele jaren overschreden en Kasper 
vond het nu welletjes. Daarmee verliest GEO 
een speler die twintig jaar voor iedereen een 

voorbeeld was wat betreft inzet, discipline, 
teamgeest en sportiviteit. En een veel scorende 
speler. In twintig jaar tijd zo’n 200 doelpunten. 
De meeste als spits, maar met het toenemen der 
jaren ook als terugzakkende middenvelder en 
zelfs de laatste jaren als laatste man.
Kasper was voor GEO de speler met een 
naamsbekendheid die alle andere spelers over-
treft. Voor Matthijs Welling, jarenlang ploeg-
genoot van Kasper, reden om een groots 
afscheid te organiseren. In het diepste geheim 
(iedereen wist ervan, behalve Kasper), had hij 
een wedstrijd georganiseerd tussen het huidige 
team en oud-spelers van GEO-1. Oud-trainers 
waren ook aanwezig. En natuurlijk zijn vrouw 
Bianca en zoontje Luuk. En als grootste verras-
sing zijn ouders, waarvan Kasper dacht dat ze 
in het vliegtuig zaten op weg naar een vakantie 
in Italië. Maar eenmaal op de hoogte van het 
plan, besloten ze hun vertrek een dag uit te 
 stellen om in Garmerwolde aanwezig te kunnen 
zijn.
Met een list werd Kasper naar Garmerwolde 
geleid, waar hij werd opgesloten in een kleed-
kamer en zich in GEO tenue moest hijsen. Het 
vermoeden rees toen natuurlijk wel dat hem iets 
speciaals te wachten stond. Maar toen hij de 
erehaag zag, Bianca én tenslotte zijn ouders 
tevoorschijn kwamen met Luuk in GEO tenue in 
de armen brak er wel iets bij Kasper. Ook bij vele 
anderen nam de luchtvochtigheid op ooghoogte 
fors toe.
De wedstrijd zelf, onder leiding van oud scheids-
rechter Michel Winter uit Ten Boer, werd door 
GEO-1 gewonnen met 3-2. Kasper maakte 
daarbij voor oud GEO-1 het laatste doelpunt uit 
een vooraf geplande strafschop.
Van de spelers van GEO-1 kreeg hij ook nog een 

Kasper Teunis, met op zijn arm zoon Luuk, loopt door de erehaag het veld op (foto Joost van den Berg)
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fraai vormgegeven boek met foto’s uit zijn lange 
carrière en met mooie woorden van de huidige 
selectiespelers, trainer en leiders.

Toen was er even tijd om te schakelen. Om 
14.00 uur begon het 7-tegen-7 voetbaltoernooi, 
dit jaar voor de 16e keer georganiseerd door… 
Kasper en Matthijs. Het was een gezellige 
 middag, met tien deelnemende teams, behoor-
lijk wat publiek en Reini Boer, die het programma 
strak in de hand hield. Zodoende konden om 
18.00 uur de wisselbekers aan VVC en Peters 
Gehaktballen worden uitgereikt. Tjeerd  Vaatstra, 
op de terugweg na een beenbreuk, ontving de 
beker voor het maken van het mooiste doelpunt 
van het toernooi.
Voorzitter Wim Benneker memoreerde de 
diverse activiteiten nog even kort, bedankte 
iedereen voor de prettige dag en nodigde de 
ruim 100 aan wezigen uit om de aanval te 
 openen op de barbecue.
En ook deze avond duurde de nazit tot na 
sluitings tijd van het clubhuis.

Koos van de Belt Winnaars Sander en Kor Ganzeveld en Peter en Jesse Hoomans (foto Joost van den Berg)

Elke dag lopen we drie keer met onze hond 
over de Stadsweg richting Groningen of Ten 
Boer. Op drukke tijden (vooral nu de Rijks
weg voor fietsers afgesloten is) gaan we 
ook regelmatig over het Boer Goensepad of 
nemen we het pad ertegenover richting de 
molen. Tot zover niet echt bijzonder...

Vorige week gingen we over de Stadsweg 
richting Groningen. Na het gedeelte waaruit veel 
grond is gehaald, kom je bij de boom op het 
relatief onverstoorde deel. Hier is de grond uit 
het eerste deel tijdelijk gedeponeerd. Later is 
dat afgevoerd. Hier groeien het gras en de 
kruiden weer prima, al kun je de achterstand wel 
zien. Dit in tegenstelling tot het eerste deel met 
de plastic grondroosters.
Om niet een ongelukkige stap te maken kijk je 
voortdurend naar de grond.
Daar op dat onverstoorde deel lag iets kleins, 
maar het was niet iets natuurlijks. Mijn vrouw 
dacht dat ik een takje opraapte. Maar daar was 

Van en over de Stadsweg

het te zwaar voor. Het zou iets van ijzer kunnen 
zijn? Natuurlijk zwaar verroest. Thuis gekomen 
direct aan de gang om te trachten te ontdekken 
wat ik nu gevonden had. Voorzichtig met hamer, 
mes, schroevendraaier en vijl langzamerhand 
de roestkorst verwijderd. Daarna blank lagervet 
genomen en het ding ingesmeerd.
Het uiteindelijke resultaat bleek een ijzeren 
nagel te zijn. Handgesmeed en erg oud. Hoe 
oud? Dat wist ik nog niet. Omdat mijn interesse 
ligt bij middeleeuwse Groningse geschiedenis 
kon ik enige boeken pakken en trachten een 
afbeelding van zo’n nagel te vinden. In de publi-

catie ‘Oudheden onder De Hunze’ kwam ik een 
afbeelding van mijn vondst tegen. Het bleek een 
laatmiddeleeuwse nagel/spijker te kunnen zijn 
uit de 14e of 15e eeuw. Een museumstukje dus.
De vondst bewijst dus dat de Stadsweg middel-
eeuws is. De nagel is achtergebleven uit de 
verwijderde toplaag van de Stadsweg die daar 
een tijdlang geparkeerd lag.
Waar een eigentijdse wandeling met vrouw en 
hond niet goed voor kan zijn. Ogen open dus op 
het ongestoorde restant van de middeleeuwse 
Stadsweg!

Jan van Dijk

De middeleeuwse nagel (foto Jan van Dijk)

Zoals al te verwachten was 
heeft als ‘kroon’ op de 
verbouwing van de Stadsweg 
de verrommeling van het 
Nederlandse landschap nu 
ook de Bovenrijgerweg 
bereikt 
(foto Sieb-Klaas Iwema)
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Uitje Garmerstee
Als afsluiting van het seizoen zijn we op don
derdag 18 mei met veertien personen naar 
de Groninger Landwijnboerderij in  Wirdum 
geweest. Vertrek om half drie, vanaf de 
 Agrishop in Garmerwolde. Hoewel er regen 
is voorspeld, valt het weer alleszins mee.

Tegen drie uur komen we aan in Wirdum. Na 
ontvangst met koffie, thee plus cake krijgen we 
uitleg over het bedrijf. Het is alweer twintig jaar 
geleden dat het familiebedrijf in Wirdum is 
gestart; er is inmiddels werk voor zeven mensen. 
Je kunt van allerlei producten wijn maken; denk 
aan aardbeien, zwarte bessen (deze geven een 
heel aparte constante smaak), appels, peren, 
pruimen, kersen, bramen en  bessen. Maar ook 
aardappelen en peterselie. Spruitjes hebben ze 
ook geprobeerd, maar dat bleek niet lekker. Ze 
produceren maar liefst 24 soorten wijn. Naast 
wijn maken ze ook sap, siroop en jam.

De productie
Het productieproces gebeurt op drie manieren. 
Helaas mogen we wegens aardbevingsschade 
niet door het bedrijf en kunnen we het proces 
niet met eigen ogen bewonderen maar de film 
geeft ook een goed beeld:
- versnipperen;
-  verwarmen, au bain-marie; bv. kersen, prui-

men, rabarber en peterselie (ze hebben geen 
gasaansluiting; de centrale verwarming wordt 
gestookt op pallets);

-  persen; met appels en peren. Van 200 kilo 
gesneden stukjes komt zo’n 150 liter sap en 
50 kilo prut; dit wordt gecomposteerd en 
teruggegeven aan de fruitbomen.

Na de proeverij maken we een wandelingetje 
over het terrein of kijken nog even rond in de 
winkel. Als we terugkomen, staat de poffert al 
klaar. Mmm, lekker! Met gesmolten boter en 
bruine suiker of stroop. Er is genoeg. ‘Stìnzat’ 
stappen we weer in de auto’s en rijden huis-
waarts.

Dit is voorlopig de laatste bijeenkomst van de 
Garmerstee, wij wensen iedereen een hele fijne 
zomer. Op donderdag 14 september beginnen 
we weer, noteer alvast de datum.

Hillie Ramaker-Tepper

Gezellig samen poffert eten (foto Sieb-Klaas Iwema)

Om de houdbaarheid te bevorderen, gaan de 
stokjes mee in het proces. Bij ontbreken van 
stokjes wordt twee liter sterke thee toegevoegd.

Proeverij
Na de film plus uitleg volgt de proeverij. We krij-
gen drie soorten wijn voorgeschoteld en mogen 
raden waar het van gemaakt is. Het blijkt achter-
eenvolgens van appels (zoete en zure appels 
door elkaar), peterselie (je vindt het lekker of 
niet; velen hebben het liever in de soep) en ker-
sen (eindelijk een rode soort). Als toegift krijgen 
we nog een glaasje aardappellikeur met een 
alcoholpercentage van 21. Ik persoonlijk vind 
deze laatste het lekkerst.
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Nieuwe bewonersdag Thesinge
Op zaterdag 3 juni mochten we als Dorps-
belangen vijftien nieuwe bewoners ontvangen in 
dorpshuis Trefpunt. Alhoewel nieuw, het vari-
eerde van bewoners die al bijna twee jaar tot 
bewoners die net twee maanden in het dorp 
woonden.
Johan Oomkes verwelkomde de nieuwe bewo-
ners en gaf een presentatie over de rol van 

Dorpsbelangen en vertelde wat een bruisend 
verenigingsleven Thesinge heeft en dat er toch 
zo veel te doen is in zo’n klein dorpje.
Hierna was er een rondleiding door het dorp  
en hebben we een bezoek gebracht aan de 
 smederij, de molen en de kloosterkerk. Hier wer-
den de bewoners geïnformeerd over deze 
prachtige locaties en de functionaliteit. Na deze 

rondleiding hebben we de dag afgesloten met 
een drankje en werd er nog gezellig nagepraat.
Speciale dank aan alle vrijwilligers die hebben 
meegewerkt aan deze dag en we willen de 
nieuwe bewoners heel veel woonplezier toe-
wensen!

Dorpsbelangen Thesinge, Alex Mollema

De nieuwe bewoners 
bijeen onder de 
hoede van Corrie 
Eijkemans (vierde
van rechts), Jakob 
van der Woude en 
Alex Mollema (beiden 
links op de foto) en 
(geheel rechts) Johan 
Oomkes 
(foto Wolter Karsijns)

Op 12 mei vanaf 16.00 uur was het een ge
zellige bijeenkomst in dorpshuis De Leeuw 
in Garmerwolde. Ondanks dat de weergoden 
ons niet echt goed gezind waren was de op
komst goed! Onder het genot van een hapje 
van de bbq, een heerlijke salade en een 
drankje hebben we op een andere manier 
kennis kunnen maken met onze cliënten en 
alle belangstellenden die gekomen zijn.

We hebben op een ongedwongen en informele 
manier informatie kunnen geven over de inhoud 
en uitvoering van ons werk. En daarnaast heb-
ben wij ook weer nuttige vragen en tips terug-
gekregen over bijvoorbeeld naamsbekendheid 
verkrijgen, waar wij als startend team in een 
gedeeltelijk nieuw werkgebied weer mee verder 
kunnen. Al met al een zeer geslaagde open dag!

Open dag Buurtzorg
Onderzoek kwetsbare ouderen
Wij gaan als Buurtzorgteam Garmerwolde een 
onderzoek doen naar de ‘kwetsbare ouderen’.
Dit is een landelijk onderzoek dat vanuit de over-
heid (RIVM) word geïnitieerd en via de Gemeen-
ten verder wordt uitgevoerd.
Aangezien we allemaal ouder worden en graag 
zo lang mogelijk in ons eigen huis willen blijven 
wonen, is het goed om te kijken wat daarvoor 
eventueel extra nodig is.
Niet iedereen heeft een directe en duidelijke 
zorgvraag, soms is er behoefte aan een andere 
vorm van hulp of begeleiding bij het zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.
Ook is het niet voor iedereen duidelijk hoe tot 
een goede invulling of oplossing te komen, 
welke wegen te bewandelen, wat is er allemaal 
mogelijk?

Daarom zullen wij in samenwerking met dokter 
Van Beukering een aantal dorpsbewoners gaan 
benaderen met de vraag of zij willen meedoen 
aan dit onderzoek.
Het zullen mensen zijn van 70 jaar en ouder, 
inmiddels zijn een aantal mensen al benaderd 
via een informatieve brief en zijn de eerste 
afspraken voor een gesprek al gemaakt.
Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen we 
samen met de bewoners en hun sociale en 
mantelzorg-netwerk kijken of er behoefte is om 
eventueel zorg of begeleiding te organiseren om 
zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen 
 blijven wonen.
U kunt denken aan bijvoorbeeld ondersteuning 
bij huishoudelijke klusjes in en om het huis, 
maaltijdvoorziening, vrijwilligers voor bijvoor-
beeld regelmatige bezoekjes enzovoort.
En wellicht kunnen wij als professionele zorg-
verleners voor sommige bewoners van de 
 dorpen in directe zin wat betekenen…
Voorop staat dat u vrij bent om hieraan mee te 
werken en of het een vervolg zal krijgen is ook 
aan u.
Het is een mooi onderzoek waardoor we wat 
voor elkaar kunnen betekenen.

Buurtzorg Garmerwolde 
Oude Rijksweg 6

9798 PA Garmerwolde
tel. 06 19 278 269

De geslaagde barbecue van de Buurtzorg (foto Sieb-Klaas Iwema)



12

Voorzitter Wim Benneker bij de gloednieuwe AED-kast 
(foto Anne Benneker)

U kunt gerust zijn
Op zaterdag 10 juni in dorpshuis De Leeuw en maandag 12 juni bij vv GEO 
Garmerwolde was er een herhalingscursus ‘Reanimeren binnen 6 minu-
ten’ door de Stichting Groningen HartVeilig. Deze opfrissing (nieuwe leden 
altijd welkom) is bedoeld om de vaardigheid van het reanimeren en het 
gebruik van de AED te consolideren. En soms geven ze de eigenaar van 
een AED ook nog tips voor het goed functioneren. Na afloop kreeg men 
een diploma reanimatie (BLS en AED). 
Meer weten? Kijk op www.nederlandsereanimatieraad.nl of www.gronin-
genhartveilig.nl of vraag even aan Diena Tichgelaar.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Anne Benneker en Jans Harms in actie 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

AED-buitenkast bij GEO
Een hartstilstand kan iemand plotseling overkomen. Daarom is het 
belangrijk om altijd een Automatische Externe Defibrillator (AED) in 
de buurt te hebben. Een AED is een draagbaar apparaat dat iemand 
met een hartstilstand kan redden door een schok te geven die het 
hart weer laat kloppen. Bij vv GEO was al een AED aanwezig. Die 
wordt nu buiten geplaatst. 

AED verplaatst naar buiten
GEO vindt het belangrijk dat de overlevingskans bij een hartstilstand ook 
voor bewoners in de omgeving van ons clubhuis zo groot mogelijk is. 
Daarom verplaatsen we de AED nu naar buiten. De AED komt te hangen 
in een rode kast die ons is aangeboden door de Hartstichting in samen-
werking met de Vriendenloterij. Dankzij die kast is de AED bereikbaar voor 
de omgeving, ook in de uren dat onze vereniging gesloten is. Daar zijn we 
uiteraard heel blij mee.

Het verschil maken in de buurt
De AED komt bij het toegangshek van het sportcomplex te hangen. Ook 
wordt hij aangemeld bij het oproepsysteem voor reanimatie, zodat  mensen 
in de buurt deze AED kunnen vinden en gebruiken in het geval van een 
hartstilstand. Elke seconde dat de AED eerder wordt ingezet, kan namelijk 

het verschil maken. Kunt u zelf reanimeren? Dan kunt u zich als burgerhulp-
verlener bij dit systeem aanmelden via www.hartstichting.nl/aanmelden. U 
krijgt dan een oproep om te reanimeren bij een hartstilstand in uw buurt 
en kunt zo levens redden.
Voor informatie over herhalingscursussen  reanimatie kunt u contact opne-
men met Diena Tichgelaar, 06 12 085 115 of dtichgelaar@kpnplanet.nl. 

Wim Benneker, voorzitter vv GEO

Wist-u-dat…
•  de van oorsprong uit Thesinge afkomstige 

molen De David op 9 juni officieel is 
overgedragen aan Openluchtmuseum Het 
Hoogeland in Warffum?

•  dit betekent dat de restauratie van deze 
kleinste houtzaagmolen van Nederland is 
afgerond?

•  een groep vrijwilligers is opgeleid om de 
molen te bedienen?

•  André van de Nadort in september wordt 
geïnstalleerd als burgemeester van het 
Friese Weststellingwerf?

•  er in een van onze volgende edities een 
uitgebreid interview met hem komt?

•  uw krant twee nieuwe bezorgers heeft 
gevonden voor Garmerwolde?

•  het Isa en Suus Meirink zijn?
•  de Garmerwolders ze vanaf deze krant 

langs hun brievenbus kunnen zien komen?

•  de G&T voor Thesinge twee nieuwe 
fotografen heeft gevonden?

•  zich vrijwel tegelijkertijd twee fotografen 
meldden om Joost van den Berg op te 
volgen?

•  dit Koos van de Belt en Henk Tammens 
zijn?

•  Koos ook de redactie gaat versterken en 
Henk (zoals Simone  Bouwstra al langer 
deed) af en toe foto’s gaat leveren?

•  we hen in de komende edities aan u voor 
gaan stellen?
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Het is af!
(Het boek ‘Vals alarm - Leven met een 
dwangstoornis’ door Menno Oosterhoff)

De meeste mensen in Thesinge kennen 
Menno als iemand die met passie in zijn 
grote tuin aan de G.N. Schutterlaan 20 aan 
het werk was en nu vooral als de psychiater 
die zelf aan dwang lijdt. Hij schreef er een 
boek over. Ook zijn vrouw Dineke schreef 
een hoofdstuk in het boek.

Het schrijven van ‘Vals alarm’
Menno heeft zijn boek ‘Vals alarm’ genoemd. Een 
veelzeggende titel want mensen met dwang – er 
zijn tal van soorten dwangstoornissen – ervaren 
volgens Menno een onrust die eigenlijk niet nodig 
is; een soort alarm om te overleven terwijl er niets 
aan de hand is. Een vals alarm dus. 
Menno was al jaren van plan om een boek over 
dwang te schrijven. Hij had in de loop der tijd 
stapels aantekeningen gemaakt, maar vond 
veel van wat hij schreef nog te rommelig. Hij 
kreeg de smaak van het schrijven te pakken 
toen hij in de periode dat hij protesteerde tegen 
de overheveling van de jeugdzorg naar gemeen-
tes, veel blogs schreef. Ook begon hij blogs te 
schrijven over de psychiatrie in het algemeen. 
En hij ging door met schrijven. ‘Ik startte een web-
site over dwangstoornissen en nodigde mensen 
uit om over hun dwangstoornis te schrijven. Ik 
bedacht dat het onwaarachtig zou zijn als ik niets 
over mijn eigen dwang zou gaan vertellen.’
Bram Bakker (uitgever en psychiater) vroeg 
Menno twee jaar geleden om een boek over 
dwang te schrijven. Toen werd het concreet en 
begon hij eraan. ‘Ik moest eerst zoeken naar een 
vorm en een stijl die vertrouwd voelde. Die had 
ik al snel gevonden en toen ging het schrijven 
vanzelf.’
Volgens Dineke zat Menno niet om inspiratie ver-
legen. Hij schreef dit boek vanuit zijn hart. En of 
het schrijven nou een hobby of een passie was 
en misschien zelfs een obsessie werd,  vertelt ze 
lachend, ze heeft dit liever dan bijvoorbeeld de 
dwang waarmee hij oldtimers ver zamelde.

Een hoofdstuk van Dineke
In het boek staat ook een hoofdstuk van Dineke. 
Menno vroeg haar om een hoofdstuk te schrij-
ven over wat het voor een partner betekent om 
met iemand die lijdt aan een dwangstoornis te 
leven. In het begin zag ze er niet meteen het 
belang van. ‘Maar ik bedacht dat als partners 
van patiënten wat aan mijn verhaal hebben, ik 
het wel wilde doen.’ Menno liet haar helemaal 
vrij om te schrijven wat ze wilde. Tijdens het 
schrijven werd voor haar ook steeds duidelijker 
wat de dwang van Menno voor hun huwelijk 
heeft betekend en hoe ze er op den duur samen 
steeds beter mee om konden gaan. 
Op een door Menno georganiseerde ‘Dag van 
de dwang’ gaf Dineke een workshop voor part-
ners. Uit de reacties bleek dat veel van hen 
dezelfde ervaringen hadden en het fijn vonden 
die met elkaar uit te wisselen. ‘Het is vreemd, je 
hebt soms zelf niet door hoe ver je meebeweegt 
met iemand met dwang en soms is het moeilijk 
om te herkennen wanneer je je grenzen aan 

moet geven. Veel partners herkenden dat ook.’ 
Ze vond het spannend om er open over te schrij-
ven maar ze merkt dat, wanneer mensen haar 
erover aanspreken, de reacties heel goed zijn.

Met hart en ziel
Dat Menno met hart en ziel psychiater is en heel 
betrokken bij patiënten, wordt wel duidelijk als je 
‘Vals alarm’ leest. Er staan veel voorbeelden in 
van zijn eigen dwangaandoening, maar ook 
voorbeelden van die van zijn patiënten. Dat 
maakt het boek heel toegankelijk. Het is ook een 
leesbaar boek omdat het eenvoudig en met 
 kennis van zaken is geschreven. Menno gebruikt 
bewust het woord ‘patiënt’ in plaats van ‘cliënt’. 
Het woord cliënt poetst volgens hem weg dat 
iemand als patiënt lijdt aan een aandoening. 
Over psychische aandoeningen bestaan nog 
veel misverstanden en vooroordelen. Zo vindt 
niemand het vreemd als een huisarts een ziekte 
heeft, maar als een psychiater lijdt aan een 
 psychische aandoening, dan is dat groot nieuws. 
‘Ik heb veel respect voor mijn patiënten, hoe ze 
hun leven leefbaar proberen te houden, met 
soms kleine resultaten, of moeten knokken om 
toch hun ding te kunnen doen.’
Ook vanuit de psychiatrie is positief gereageerd 
op het boek en men noemt het ‘uniek’. Menno 
krijgt veel mailtjes van mensen die reageren op 
zijn verhaal. Hij beantwoordt ieder mailtje. Soms 
zijn het hartverscheurende verhalen van men-
sen die bijvoorbeeld door hun dwang al jaren 

niet meer buiten komen. Ook opgeluchte reac-
ties van mensen die zeggen: ‘Ik begrijp nu pas 
wat ik heb.’

Veel media-aandacht voor ‘Vals alarm’
Op zaterdag 20 mei werd ‘Vals alarm’ gepresen-
teerd in de tuin van Menno en Dineke. De kinde-
ren hielpen ook mee. Joël en Paulus hielpen met 
de bediening en Lasse vooral met de verkoop 
van het boek.
Er was veel media-aandacht voor het verschij-
nen van het boek. Menno werd uitgenodigd bij 
het programma ‘Pauw’. Hij liep met Piet van 
 Dijken voor ‘Oog-tv’ door de Herestraat en werd 
uitgebreid geïnterviewd door bijna alle bekende 
dagbladen. Lasse, die met zijn vader mee was, 
mocht in een radioprogramma vertellen hoe het 
was om een vader met een dwangstoornis te 
hebben. Dat viel best mee volgens Lasse. 
Gelukkig maar.
Het went volgens Menno wel, al die aandacht, 
maar het vraagt ook veel. Het waren niet de 
meest stabiele weken. ‘Ik ben blij dat het gelukt 
is om in mijn boek alles uit te leggen. Ik heb er 
een goed gevoel over.’ Hier zal het niet bij blij-
ven, want Menno heeft alweer andere plannen. 
Maar dat is voor later.

Irene Plaatsman

PS Het boek kost € 22,00 en is ook te koop aan 
huis, G.N. Schutterlaan 20. Dan kan het gesig-
neerd worden.

Menno en Dineke aan de keukentafel (foto Simone Bouwstra)



14



15

Voor de zomerstop pakt het KOMBInnen café nog even flink uit. 
Op zondag 9 juli gaan we nu eens een keer geen creatieve of anderszins 
actieve workshop geven, maar houden we een feestelijke en uitgebreide 
High Tea voor oud en jong in dorpshuis De Leeuw. Garmerwolders, 
 Thesingers, Lewenborgers, iedereen is welkom!
Gewoon samen heerlijk genieten van alle lekker nijen die de vrijwilligers 
aan jullie gaan uit serveren. Een rijk assortiment aan zowel zoete als 
 hartige, met zorg bereide hapjes komen op tafel. Ondertussen is het 
natuurlijk gezellig bijpraten. Komt net die dag je familie op bezoek? Geen 
probleem, neem ze gewoon lekker mee om samen te smullen. En zij die 
de vorige keer meededen met de workshop ‘serviesgoed beschilderen’: 

Lekker genieten van een High Tea!
neem vooral je pronkstukken mee voor de fleurige aankleding van de 
tafels. Als je mee wilt doen wel graag even tijdig opgeven, zodat we weten 
op hoeveel mensen we kunnen rekenen. 
De High Tea wordt gehouden van 15.00 tot 17.00 uur.
Kosten: € 12,50 per persoon, inclusief alle  hapjes en onbeperkt koffie en 
thee.
Opgave en info: cynthialeurs@gmail.com. Maximaal 30 deelnemers.
Het KOMBInnen cafe is deze keer open van 14.30 uur tot 17.30 uur.

Cynthia Leurs

Toneel
Op zondag 18 juni voerden acht mensen die de 
toneelcursus van Kees Zoethout en Richt 
Bouma hadden gevolgd hun toneelvoorstelling 
‘Onoverbrugbare verschillen’ op in De Leeuw in 
Garmerwolde.
Deze uitvoering bestond uit verschillende  scènes, 
van een stukje monoloog tot aan dansen, maar 
dan wel met inhoud… Een zeer leuke voorstelling 
die het kijken en luisteren zeer waard was. 
Lachen, kippevel, dat maakte je allemaal mee.
En als je nu zin gekregen hebt: in september 
2017 wil men verder dus… u volgend jaar ook?
 

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Willemke Bulder kijkt toe hoe Carla Winkelman 
en Douwe Tichgelaar een onoverbrugbaar 

verschil uitbeelden (foto Sieb-Klaas Iwema)

Dorpenronde 2017
Op 11 mei vond in dorpshuis Trefpunt in Thesinge de dorpen
ronde plaats. Tijdens deze jaarlijkse vergadering, die wegens 
 omstandigheden (opstellen dorpsvisie) in 2016 niet heeft plaats ge
vonden, komen de besturen van alle dorpsbelangen uit de  gemeente 
Ten Boer samen om te praten over het wel en wee uit de dorpen.

De opkomst was prima zodat we met vijftien bestuursleden aan tafel zaten; 
Marcel Endendijk (ideeënbank Groningen) en Mattie Oostra (project leider 
burgerkracht en participatie) waren uitgenodigd om mee te denken en te 
praten over de verschillende onderwerpen. Later schoof Peter Heidema 
nog aan om ons bij te praten over een nieuwe subsidieregeling.

Tendens
Algemene tendens is dat de besturen (en dorpen) het steeds lastiger 
 krijgen. De ideeën en initiatieven zijn er wel, maar door gebrek aan tijd, 
geld en vrijwilligers komen deze niet (helemaal) uit de verf. Veel besturen 
zitten in een spagaat, er ‘moeten’ activiteiten georganiseerd worden en 
tevens moeten de belangen van het dorp worden behartigd, waarbij er 

steeds meer initiatief vanuit de gemeente bij de besturen wordt neergelegd.
Alle hulp in de vorm van themagroepen is hierbij welkom en nodig, maar 
de bemensing rond krijgen is hierbij vaak een probleem. De redenen hier-
van lopen uiteen: bewoners doen al andere vrijwilligerstaken, geen tijd of 
geen aansluiting van (nieuwe) bewoners, als deze er al zijn. Al met al 
lastig, maar we doen ons best!

Parels
Buiten deze puzzels zijn er ook genoeg parels dus dat geeft de burger 
moed! Zo zijn ze in  Garmerwolde druk bezig met de Knarrenhof, veertien 
huur- en koopwoningen midden in  Garmerwolde waarbij een woonvorm 
wordt gecreëerd met grote verscheidenheid qua bewoners. De feestweek 
in Ten Post was een groot succes wat tot veel nieuwe initiatieven heeft 
geleid en er is in Woltersum een nieuw wandelpad gerealiseerd.
Omdat we als dorpen tegen dezelfde zaken aanlopen besluiten we, onder 
het motto ‘samen staan we sterk’, meer zaken samen aan te  vliegen. Op 
basis van vijf thema’s gaan we  proberen mensen uit verschillende dorpen 
samen te brengen om invulling te geven aan een betreffend thema.
De thema’s zijn:
-  huurwoningen
- snelheid
-  paden, wegen en bezienswaardigheden
-  openbaar vervoer
-  één gezicht naar de gemeente

We vragen eenieder deelname in overweging te nemen, opgeven kan bij 
het desbetreffende Dorpsbelangen-bestuur. Alvast bedankt!

Paul Witkamp
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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
Koos van de Belt 050 302 3432
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 28 juli.
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 16 juli vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Zondag 2 juli
clusterdienst
9.30 uur in Thesinge 
ds. Schimmel uit Spijk
Zondag 9 juli 
clusterdienst
10.00 uur in Ten Post (sporthal) 
pw. mw. Sanne Werkman uit 
 Groningen

Zondag 16 juli 
clusterdienst
11.15 uur in Stedum 
ds. Kroon uit Garijp 
Zondag 23 juli 
clusterdienst
10.00 uur in Kloosterkerk Ten Boer 
ds. Posthumus Meyjes uit Ten Boer 

Aan de G.N. Schutterlaan in Thesinge kiest moeder zwaan 
positie om haar kroost te beschermen tegen een 
bedreigende fotograaf (foto Koos van de Belt)

Elke zaterdag
Thesinge; vanaf 16.00 uur: Café 
Molenzicht open.
Zaterdag 1 juli
Garmerwolde, De Leeuw; vanaf 
17.00 uur: Pizzeria di Stefano. De 
familie Stefano bakt heerlijke 
pizza´s. Meer informatie en het 
menu op www.dorpshuisdeleeuw.nl.

Maandag 3 juli
Ten Boer, Buurhoes; 20.00 uur: 
Seniorenconcert Muziekvereniging 
Volharding.
Zondag 9 juli
Garmerwolde, De Leeuw; vanaf 
14.30 uur: KOMBInnnen café met 
een gezellige High Tea. Opgave 
en info: zie artikel.

Oproep
In Thesinge zijn we met een zestal 
enthousiaste dorpelingen bezig 
om te kijken of we op donderdag 
31 augustus en vrijdag 1 septem-
ber zomerspeldagen voor de 
basisschooljeugd kunnen 
organiseren.
Hierover binnenkort meer, maar 
noteer deze data alvast in jullie 
agenda. Want naast deelnemende 
kinderen hebben we die dagen 
vast en zeker ook enthousiaste 
begeleiders nodig.
Houd uw brievenbus (al dan niet 
digitaal) de komende periode dus 
goed in de gaten!

Karin Bos en Anita van der Veen

Vrijdag 14 juli
Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 
Ophalen oud papier.
Zaterdag 22 juli
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen 
oud papier.

Zondag 30 juli 
clusterdienst
19.00 uur in Thesinge 
ds. Ypma uit Franeker 


