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Anne Wietsma - 
tandtechnicus en ridder

Anne Wietsma woont met zijn vrouw in Garmerwolde, nog net… 
Zij wonen in één van de laatste huizen aan de Rijksweg die nog bij 
 Garmerwolde horen. Geografisch ligt het net zo ver van de kern van 
Garmerwolde als van de kern van Ten Boer. Misschien is het daar
om dat de Garmer en Thesinger Express het in 2014 gemist heeft 
dat Anne als dorpsbewoner geridderd werd in de orde van Oranje 
 Nassau. Zo blijken in Garmerwolde ineens niet twee, maar zelfs drie 
ridders te wonen, of hebben we er nog meer gemist?!

Anne is handig, die conclusie kan gerust getrokken worden na anderhalf 
uur met hem te hebben gesproken. Dit gesprek vond plaats in de ver
bouwde schuur achter de woning aan de Rijksweg. Als er echter nog over 
verbouwen gesproken kan worden: Anne toont mij foto’s van de bouw, 
waarbij alleen nog enkele buitenmuren overeind staan. Alles, inclusief het 
dak, is er nieuw op gezet en het meeste heeft Anne zelf gedaan. Dat Anne 
handig is blijkt ook uit het werk dat hij tot zijn pensioen heeft gedaan en 
waaraan hij mede zijn ridderorde te danken heeft, maxillofaciaal tand
technicus.

Protheses
Maxillo verwijst naar de kaak en faciaal naar het aangezicht. In het kort 
betekent dit dat Anne zich bezig hield met het maken van protheses en 
andere technische hulpmiddelen voor patiënten die afwijkingen hebben 
aan het gezicht. Bijvoorbeeld geen neus, oren, ogen etc. Dit kunnen aan
geboren afwijkingen zijn, maar ook door ongevallen of door ziektes zoals 
kanker kunnen mensen delen van het gezicht missen. Anne vertelt dat de 
laatste groep verreweg het grootst is.
Als maxillofaciaal tandtechnicus werkte Anne nauw samen met tandartsen 
van de afdeling bijzondere tandheelkunde van het UMCG. Daarbij staat 
de patiënt centraal. ‘Het vak heeft te maken met mensen, niet alleen een 
technisch “ding” maken, maar altijd met en voor een patiënt bezig zijn.’
In de jaren dat Anne werkte als maxillofaciaal tandtechnicus heeft het vak, 
mede dankzij zijn inspanningen een grote ontwikkeling doorgemaakt. Hij 
illustreert dit aan de hand van een voorbeeld van iemand die een linker 
oor mist en daarvoor een prothese krijgt. Daarbij zal eerst bepaald moeten 
worden hoe dat oor er uit moet gaan zien. Vaak wordt daarvoor het andere 
oor als model gebruikt. Als iemand echter een neus mist, dan is het inge
wikkelder. ‘We raden dan aan om in de familie te gaan kijken wie een 
passende neus heeft. Deze gebruiken we als model.’

Verloren was
Van het oor of de neus die als model gebruikt wordt, werd vroeger via een 
afdruk een model gemaakt van was. Vervolgens werd gips om de wassen 
neus of oor aangebracht, waarna door verhitting de was uit het gips werd 
gehaald, de zogenaamde verloren was methode, zodat een mal ontstond. 

Via een serie aan mallen werd vervolgens uiteindelijk een prothese ver
vaardigd.
In de laatste jaren voor zijn pensioen is Anne echter druk aan de slag 
geweest om een deel van het werk te digitaliseren. Dat heeft er in gere
sulteerd dat met 3Dscans en 3Dprinttechnieken het veel gemakkelijker 
is geworden om een model te maken waar uiteindelijk een prothese van 
gemaakt kan worden. Dit scheelde een hoop tijd en elke tijdsbesparing 
was bruikbaar!
Anne was namelijk de enige maxillofaciaal tandtechnicus in het UMCG, 
waardoor de werkdruk erg hoog was. ‘De planning bij bijzondere tandheel
kunde was krap, dus als ik mijn werkstuk niet op tijd af had, dan kon  
het maar zo zijn dat een patiënt drie maanden werd opgeschoven in de 
 planning.’

Anne Wietsma (foto Andries Hof)
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Door steeds bezig te blijven met innovatie wist 
Anne allerlei technieken in het vakgebied te 
 verbeteren en wist hij voor elk probleem een 
oplossing te bedenken. ‘Alles wat je doet moet 
nog een slag beter en het liefst met nieuwe 
 technieken.’ Zijn ideeën deelde Anne ook graag 
met collega’s  tijdens een halfjaarlijks bij elkaar 
komende werkgroep faciale prothetiek. ‘Toen ik 
daar bij kwam was het vrij ongebruikelijk dat de 
tandtechnici iets deelden, ik deed dit echter 
graag en dit leverde mij contacten door het hele 
land op, men wist mij op den duur wel te vinden 
en ging technische problemen meenemen naar 
de workshop om met mij te bespreken.’

Ridderorde en award
Bijzonder is dat zijn werk als maxillofaciaal tand
technicus Anne niet alleen een ridderorde ople
verde, maar op dezelfde dag ook de Mevrouw 
Schuilinga Award. Extra bijzonder was, dat het 
voor het eerst was dat deze award aan een 
tandtechnicus werd uitgereikt. Tot dan toe waren 
het eigenlijk altijd tandartsen die de award in 
ontvangst mochten nemen. Anne Wietsma in zijn eigenhandig verbouwde 

schuur (foto Freek Mandema)

Gedurende het interview vertelt Anne met zicht
baar plezier over het werk dat hij jaren lang heeft 
gedaan en de bijzondere dingen die hij heeft 
gemaakt om patiënten op allerlei gebieden te 
helpen. Ook nu nog heeft hij een onbezoldigde 
aanstelling van 20% bij het UMCG. ‘Met die aan
stelling zorg ik er onder meer nog steeds voor 
dat twee keer per jaar een nascholingscursus 
van twee dagen voor tandartsen blijft draaien. 
De voorbereiding vergt ongeveer 14 dagen; 
voor de cursus heb ik speciale studiemodellen 
ontwikkeld en ik maak nog steeds nieuwe.’ Ook 
overlegt Anne nog met enige regelmaat met zijn 
opvolger. ‘Mij wordt dan wel eens gevraagd hoe 
ik iets in het verleden heb gemaakt. Soms is dat 
best lastig te zeggen, want ik deed nooit twee 
keer iets op dezelfde manier, steeds probeerde 
ik weer nieuwe dingen.’
Zodoende weet Anne zichzelf nog prima bezig 
te houden na zijn pensioen. Misschien soms wel 
eens wat te goed, want zijn vrouw zou best wat 
vaker met de camper weg willen!

Freek Mandema

Versterkingsoperatie opnieuw ernstig vertraagd
Groninger Gasberaad eist opheldering van de minister

Donderdag 14 september heeft de  Nationaal 
Coördinator Groningen (NCG) aan de maat
schappelijke stuurgroep gemeld dat de 
ver sterkingsdoelstellingen voor dit jaar bij 
lange na niet gehaald gaan worden. De be
nodigde inspecties worden niet geleverd, 
de vertaling daarvan naar versterkings
adviezen duurt langer. Daarmee wordt de 
hele ver sterkingsoperatie opnieuw ernstig 
vertraagd.

Hoe het precies zo mis heeft kunnen gaan is 
nog onduidelijk. De pijlen zijn gericht op het 
CVW (Centrum voor Veilig Wonen): dat heeft 
niet geleverd. Maar het CVW is een uitvoerings
organisatie van de NAM, die is verantwoordelijk. 
Dus terecht dat de NCG opheldering eist bij de 

NAM en het CVW. Maar daarmee zijn we niet 
klaar. Het probleem zit dieper. 
In het Meerjarenprogramma en in de samen
werkingsovereenkomst tussen NAM, Economi
sche Zaken en de NCG is vastgelegd dat de 
versterkingsoperatie plaatsvindt onder publieke 
regie, concreet door de NCG. Als Groninger 
Gasberaad stellen we vast dat de overheid 
daarin dus niet slaagt. Het ontbreekt aan 
sturings mogelijkheden, we blijven uiteindelijk 
ook hier afhankelijk van het doen en laten van 
de NAM en haar uitvoeringsorganisatie CVW. 
Dit is onacceptabel. Het Gasberaad wil van  
de minister weten hoe hij denkt dat publieke 
regie op de versterkingsoperatie daadwerkelijk 
geborgd kan worden.
De minister heeft herhaaldelijk beloftes gedaan 

over het tempo van de versterking. In 2014 zei 
hij nog dat in 2015 3.000 woningen versterkt 
zouden zijn. Nu, in 2017, zijn het er in totaal ruim 
550. En opnieuw zien we dat afspraken niet 
 worden nagekomen en beloftes weinig waard 
blijken te zijn. Hoe heeft dit kunnen gebeuren en 
wat gaat de minister doen om dit te veranderen? 
Hij kan de NCG niet langer in zijn hemd laten 
staan. We dreigen hier af te stevenen op een 
onhoudbare, maatschappelijk onverantwoorde
lijke situatie.
Bezoek voor actuele info onze website 
www.gasberaad.nl.

Agnes Voorintholt, Gasberaad
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Eltje van Huis lijkt de rol van Edward Oudman (links) als 
deelnemende ondernemer over te hebben genomen. Ook 
Francien van Huis luistert aandachtig naar wat haar man te 
vertellen heeft. (foto Koos van de Belt)

Gijs Mollema, Eke Marie Lofvers, haar vriendin Minke 
Kolvoort en Melanie Pierik (rechts) bekijken gevangen leven 
uit de sloot (foto Koos van de Belt)

De puddingen in de melkfabriek 
schitterend uitgelicht 

(foto Andries Hof)

‘Wat doen al die mensen hier?’ denkt 
9939 (foto Sieb-Klaas Iwema)

Pronte 
pracht
2017

Afscheid burgemeester
Op vrijdag 1 september heeft André van de Nadort afscheid genomen als 
burgemeester van Ten Boer. Dat werd onder mooie omstandigheden op 
de deel van boerderij Woldwijk gedaan. Vele mensen gaven hem een 
hand en wensten hem veel goeds toe. Dat kon je ook doen op de ansicht
kaart die je kreeg en die later op de avond onder het genot van een hapje 
en een drankje overhandigd zou worden. Hij kan terugkijken op een mooi 
afscheid; de cadeaus zullen er nog wel een poos aan herinneren. De 
inhoud van de enveloppen gaat naar de Stichting Oude Groninger Kerken.
Peter Heidema is eerst locoburgemeester.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

PS In de tussentijd is per 1 oktober door de Commissaris van de Koning 
in Groningen Frank de Vries benoemd als waarnemend burgemeester. De 
Vries was van 2006 tot 2012 wethouder en locoburgemeester van de 
gemeente Groningen.

André van de Nadort en locoburgemeester Peter Heidema 
(foto: Sieb-Klaas Iwema)

Aangezien Freek Mandema wegens drukte met zijn werk de 
vaste redactie helaas gaat verlaten is er ruimte voor iemand 
uit Garmerwolde die onze redactie wil versterken. Als je er 

zin in hebt om naast het schrijven van interviews en andere 
artikelen ook een keer per maand twee uurtjes te besteden 
aan onze redactietafel ben je van harte welkom!

Oproep
van de redactie
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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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Viswedstrijd voor de jeugd
Vorig jaar 24 deelnemers, dit jaar ‘slechts’ 
17. Een aardige afspiegeling van vissende 
schooljeugd in Thesinge. Eerlijkheid ge
biedt te melden dat deze kinderen maar zeer 
 sporadisch met een hengel langs de water
kant staan en de meesten zelfs nog minder 
vaak. Hulp van vaders, moeders, opa’s of 
oma’s is dan ook noodzakelijk. En gelukkig 
waren die ook aanwezig. Het werd dus een 
viswedstrijd door jong én oud.

Het Maar is een groot aantal maanden per jaar 
helemaal niet geschikt om in te vissen, maar het 
waterschap had tijdig de overvloedige begroei
ing verwijderd en de walkant gemaaid.  
En het weer, dat de voorgaande dagen zo 
onstuimig en nat was geweest, werkte ook mee.
Evelien de Rijke had spontaan voor koffie, thee 
en ranja langs de waterkant gezorgd.
Om 18.30 werd het startschot gegeven en 
 kregen de vissers 75 minuten de tijd om één van 
de vier prijzen in de wacht te slepen.
De vissen hadden er zin in. Het leek er zelfs op 
dat sommige vissen zich meerdere keren lieten 
vangen. De familie Walma had een plekje aan 
het water gevonden waar de kleutervisjes zwem
men, de meesten met een lengte van zo’n 10 – 
13 cm. Kian ving er 24, waaronder de allerklein
ste van de avond: 8 cm slechts. Zus Lynn ving de 
meeste van allemaal: maar liefst 27 keer kon zij 
een voorntje weer terugzetten in het water.

Lynn Walma, Tim van der Veen en Kian Walma doen aan synchroonvissen (foto Koos van de Belt)

De grotere vissen zwommen op een heel andere 
plek in het water, bij Guus Ottens en zijn opa 
Aries Sibma en bij Melvin van der Veen. De 
baars van Melvin bleek uiteindelijk met 23.5 cm 
een halve centimeter langer dan die van Guus. 
Luuk de Goey tenslotte was de winnaar van de 
vierde beker, die voor de mooiste vis van de 
avond. Hij ving een vis op het droge, want tot zijn 

verrassing zat er bij de prijsuitreiking een 
 tekening van een mooie vis achter op zijn jas.
Alle deelnemers werden na afloop nog getrak
teerd op een zakje snoep, waarna het vistuig 
opgeruimd kon worden, voor de meeste kinde
ren waarschijnlijk weer voor een jaar.

Koos van de Belt

Grote drukte bij de muziekinstallatie in de 
vrachtwagen, want geen stoelendans 

zonder de DJ’s 
(foto Simone Bouwstra)

Het kampvuur bij de Zomerspeldagen in Thesinge was er niet alleen om warm te blijven, 
maar ook om marshmallows te roosteren (foto Koos van de Belt)

Dansfeest in dorpshuis De Leeuw
Op zaterdag 7 oktober organiseren Eric Elbert
sen en Kees Zoethout een dansfeest in het 
dorpshuis van Garmerwolde. Deze ‘After Sum
mer Party’ is de eerste van een reeks feesten die 
ze de komende tijd hopen te houden. 

De entree is gratis, aanvang is 20.30 uur.
Zaterdag 30 september, na afloop van de Dorps
huissessies, ook in het dorpshuis van Garmer
wolde, gaan ze alvast proefdraaien. Heb je zin 
om lekker te dansen, kom dan ook!

Wist-u-dat…
•  de Feestweek Garmerwolde in samen

werking met de toneelverenigingen een 
horrorspooktocht organiseert op zaterdag  
4 november?

•  u deze datum alvast vrij moet houden?

•  de opbrengst van de collecte KWF Kanker
bestrijding in Garmerwolde € 408,38 
bedraagt?

•  Janna Hazeveld alle gevers hartelijk 
bedankt?
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Het was al enige tijd een overweging, en nu 
ook dit keer de aanmeldingen voor de work
shop pas heel laat begonnen binnen te drup
pelen, hebben wij als vrijwilligers het besluit 
genomen te stoppen met de activiteiten van 
het KOMBInnen café in Garmerwolde.

Hoewel we veel leuke creatieve middagen hebben 
gehad en de meeste workshops net voldoende 
belangstelling hadden (soms pas op ’t laatste 
moment) en vaak heel gezellig waren, bleek er 
toch onevenredig veel tijd en energie in te moeten 
om het zover te krijgen. We deden dat het laatste 
jaar met zijn drieën en meestal met plezier.
Nu Betsy gaat verhuizen en Ellen een nieuwe 

KOMBInnen café sluit zijn deuren
baan heeft, hebben we de knoop doorgehakt.
Toch ook wel jammer, want hoewel voor het oor
spronkelijke concept (huiskamercafé) al snel te 
weinig belangstelling bleek in het dorp, voor
zagen we met de workshopmiddagen wel dege
lijk in een behoefte. Die behoefte bestaat echter 
slechts bij een kleine groep in het dorp. Op den 
duur zou het daarom ook financieel erg lastig 
worden de activiteiten te bekostigen. Dankzij de 
subsidie van het Loket Leefbaarheid en de vrij
willige medewerking van diverse enthousiaste 
en kundige dorpsgenoten (workshopgevers), 
hebben we dit uit kunnen proberen en in elk 
geval een periode deze gezellige middagen aan 
kunnen bieden aan de mensen van Garmer

wolde en omgeving, en daar kijken we met een 
goed gevoel op terug.
Mogelijk wordt er te zijner tijd (2018) nog wel 
een vorm gegeven aan het destijds bij KOM
BInnen voorgenomen dorpsproject.

Wij danken ieder die de middagen bezocht 
heeft, aan de workshops heeft meegedaan, 
deze heeft vormgegeven of die anderszins 
belangstelling voor onze activiteiten heeft 
getoond.

De vrijwilligers: 
Ellen Bijsterveld, Betsy Appelman 

en Cynthia Leurs.

Ook dit jaar is Carel Hazeveld er weer in 
geslaagd vier mensen bereid te vinden om 
samen met hem tijdens de Open Monumenten
dagen in de kerk van Garmerwolde te expo
seren. Hannie Havenga en Winny Strijbosch 
 hebben het al vaker gedaan, maar Leni Arends 
en Pia Visser doen voor de eerste keer mee. Pia 
is nog wat onzeker: ‘Is mijn werk wel goed 
genoeg om te exposeren? Vinden de mensen 
het wel leuk?’ 
Ja Pia, het is zeker de moeite waard! De 
 bezoekers lopen af en aan. De een komt in eer
ste instantie voor het gebouw, de prachtige 
monumentale kerk, de ander specifiek voor de 
schilderijen. Van iedere schilder hangen er 

Expositie schilderijen

Schapen door Hannie Havenga 
(foto: Sieb-Klaas Iwema)

meerdere werken. Veel prachtig afgebeelde, 
levensechte dieren, maar ook natuurgetrouwe 
bloemen en planten en minutieus geschilderde 
gebouwen. Het aanbod is heel divers. 
Iemand zei tegen mij: ‘Ik kan wel een goot 
 schilderen, maar dit lukt me niet. Er zit veel 
talent in ons dorp. Fijn, dat de mensen hun 
 kunnen met ons willen delen.’
Op de zaterdag hebben ze rond de honderd 
bezoekers gehad, ’s zondags iets minder.
Verrassend om te zien vond ik de verandering in 
stijl, de zoektocht van de schilder. Ik ben 
benieuwd wat er de volgende keer allemaal 
hangt…

Hillie Ramaker-Tepper
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In Garmerwolde en Thesinge wonen nog een 
redelijk aantal mensen in het huis waar al 
generaties lang familie gewoond heeft. Een 
van die families is Johan en Katja Havenga 
die in het huis van Johans overgrootouders 
wonen.

Hoe zit dit dan in elkaar?
Zo’n honderd jaar geleden woonde overgroot
vader Eltje Havenga in het huis op de hoek van 
de Lageweg met de Stadsweg. Voor de oudere 
inwoners van Garmerwolde: het huis waar de 
familie Huisman vele jaren heeft gewoond. 
Omstreeks 1925 besloot hij voor zijn gezin met 
zeven kinderen een boerderij te laten bouwen 
aan de Oude Rijksweg nummer 11. Zijn oudste 
zoon Jan en jongste zoon Herman voelden er 
wel voor om ook veehouder te worden in 
 Garmerwolde. Dit was toen vooral met het land 
gelegen aan de Stadsweg een arbeidsintensief 
bestaan met ‘s zomers veel heen en weer gereis 
met fietskar en melkbussen over het smalle 
paadje en hooien met paard en wagen. En in het 
voor en najaar om de koeien van en op stal te 
krijgen. 

Broers op nummer 9
Zoon Jan werd boer en ging wonen op Oude 
Rijksweg nummer 9. Op een gegeven moment 
kocht vader Eltje een woning aan de Grasdijk
weg (waar de familie Riddering nu woont) en 
Jan schoof met zijn gezin twee huizen op en 
werd boer op nummer 11. Broer Herman trouwde 
en ging naar nummer 9.
Zoals vele boeren vroeger had Jan Havenga 
meerdere beroepen; hij was ook veehandelaar 
en slager die zelf slachtte. De slachterij was aan 
de rechterkant van de boerderij waar nu het kan
toor van het bedrijf zit. Er wordt nog altijd gezegd 
dat Peter Havenga in het slachthuis zit te werken.

Oude Rijksweg 12
Hennie, een van de zonen van Jan Havenga 
werd ook veehouder, trouwde met Betsie en zij 
gingen ernaast wonen op nummer 12. 
Nadat Jan Havenga gestopt was met boeren 

Wonen in het huis van je voorouders

kochten hij en zijn vrouw Geertje het post
kantoortje aan de Dorpsweg nummer 29 (waar 
nu de familie Steenstra woont) en ging zoon 
 Hennie met zijn gezin verhuizen van nummer 12 
naar de boerderij op nummer 11. 
Intussen had Harm Jan Havenga, de jongste 
broer van Hennie, achter perceel nummer 12 
een schuur gebouwd om er een bouwbedrijf te 
beginnen, ondanks dat er al drie aannemers in 
het dorp waren. Niemand geloofde dat hij het 
zou redden, maar hij had  en heeft  veel werk 
buiten het dorp en is nu nog de enige aannemer 
die over is. Na zijn huwelijk met Hannie is Harm 
Jan op nummer 12 gaan wonen, totdat Hennie 
en Betsie de boerderij van Elema aan de Gras
dijkweg nummer 10 konden kopen.

Nummer 11
Harm Jan verbouwde de boerderij op nummer 
11 tot timmerwerkplaats en trok met zijn gezin 
weer in het huis waarnaar hij ook al als negen
jarig jongetje was verhuisd.
Beide zoons, Johan en Peter, zijn geboren op 
nummer 12 maar als kleine jongens verhuisd 
naar nummer 11. Ze voelden er wel voor om het 
bouwbedrijf over te nemen, Johan als timmer
man en Peter op kantoor. En toen pa plan 

Koningsheert ontwikkelde en daar zelf een van 
de woningen betrok, bleven de beide zoons bij 
de werkplaats op nummer 11 achter. Later is 
Peter verhuisd naar de Meester Rijkensstraat en 
nu woont Johan er met Katja.
Eerst overopa Eltje Havenga, daarna opa Jan 
Havenga, toen oom Hennie Havenga, dan pa 
Harm Jan Havenga, toen Johan en Peter 
Havenga, en nu dus Johan Havenga en Katja 
Brouwer.

Over het huis zelf
Het is gebouwd in 1925 voor de somma van ƒ 
7500. Achter de keuken zat een rookhok om 
worst en vlees te roken; dit is nu omgebouwd tot 
archiefkast. In de jaren 80 ontstonden er scheu
ren in de muren door bodemdaling (toen ook 
al!). Nadat de kozijnen waren verwijderd, viel de 
erker er spontaan voor weg. Het huis is toen aan 
de buitenkant geïsoleerd, verstevigd en gestu
kadoord. Binnenin zijn er ook de nodige verbou
wingen uitgevoerd, waarbij nog granaatscher
ven in een muur op de zolder zijn gevonden. 
Zowel Johan als Katja vinden het een heerlijk 
huis om in te wonen met een fantastisch uitzicht 
en een groot zwembad voor de deur.

Detta van der Molen

Johan Havenga en Katja Brouwer voor nummer 11 (foto Andries Hof)

Een Havengahuis aan de Oude Rijks
weg nummer 11 in Garmerwolde

Eltje Havenga en Aaltje Oomkens

Jan Havenga en Geertje Koning

Betsie Schuitema 
en Hennie Havenga

Harm Jan Havenga 
en Hannie Jager
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Nieuws Garmerstee
Op donderdag 14 september kwamen we 
met zo’n twintig dorpsgenoten bij elkaar in 
dorpshuis De Leeuw. Natuurlijk is er de eer
ste keer na de vakantie volop gelegenheid 
om even gezellig bij te praten. We hebben 
ons ook verdiept in allerlei zaken die in en 
rondom het dorp spelen.

Als eerste vertelt Goziena van Buurtzorg team 
Garmerwolde iets over hun onderzoek om de 
kwetsbaarheid van ouderen boven de 70 jaar in 
kaart te brengen. De gemeente wil graag weten 
hoeveel kwetsbare ouderen er in elk dorp zijn. 
Maar wat is kwetsbaar? Je hoeft niet oud te zijn 
om kwetsbaar te zijn. En zo lang mogelijk thuis 
wonen, hoe doe je dat? Eenzaamheid is een 
groot probleem…
Het is niet hun bedoeling om meer mensen in 
zorg te krijgen. Het is een landelijk onderzoek en 
ze doen het in nauwe samenwerking met dokter 
Van Beukering. Alle 70plussers uit zijn praktijk 
krijgen te zijner tijd persoonlijk bericht; te begin
nen bij de mensen in Garmerwolde en daarna 
Thesinge. De eerste mensen zijn al bezocht.

De drie studenten Felipe, Stijn en Gijs (foto Marion Plegt)

Rijksuniversiteit in 
Garmerwolde
Beste bewoners van Garmerwolde,

Wij zijn drie studenten Geografie en 
Planologie aan de Rijksuniversiteit 
Groningen.  
De komende twee maanden doen wij, in 
samenwerking met Stichting Jij & Co, 
onderzoek in Garmerwolde. Dit onderzoek 
gaat over het sociale netwerk van 
65plussers in het dorp.
Het onderzoek bestaat uit twee delen. Ten 
eerste gaan wij door middel van een 
enquête het sociale netwerk van 65plus
sers in Garmerwolde in kaart brengen. Dit 
doen we om te onderzoeken hoe dit 
sociale netwerk in dorpen als Garmer
wolde in elkaar steekt.  
Na de enquête willen wij graag uitgebrei
der in gesprek met enkele 65plussers, en 
eventueel daarna nog met andere 
inwoners van het dorp, om dit netwerk op 
persoonlijk niveau te verkennen. Wij zullen 
vanaf 25 september beginnen met het 
deuraandeur verspreiden van enquêtes. 
Wij kijken ernaar uit om met u over het 
dorp te leren.
Heeft u vragen of opmerkingen over dit 
onderzoek, wilt u meewerken, of heeft u 
adviezen voor ons? Dan horen wij dat 
graag! U kunt ons bereiken via onder
staande emailadressen en telefonisch via 
dit nummer: 06 27 100 680.

Met vriendelijke groet,

Gijs Westra - g.h.westra@student.rug.nl
Stijn Ringnalda – s.ringnalda@student.
rug.nl
Felipe Melo Pissardo (alleen in het 
Engels) – f.melo.pissardo@student.rug.nl

Als tweede komt Marleen Oostland van de 
Stichting Jij & Co aan het woord. Zij houdt zich 
bezig met de samenwerking tussen professio
nals, vrijwilligers en mensen die zorg krijgen. 
Verzorgingshuizen gaan sluiten en ouderen 
komen achter de voordeur te zitten, worden 
onzichtbaar, vereenzamen. Zij zoekt actieve 
ouderen die 1 keer per week of 1 keer per 2 
weken een minder actieve, aan huis gebonden, 
minder mobiele of eenzame dorpsgenoot willen 
bezoeken. Het kan ook gaan om de partner te 
ontlasten. Bent u zo’n actieve oudere en wilt u 
meewerken aan het project, geef dit dan door 
aan Marleen Oostland, tel. 06 50 584 729. Ook 
als u graag regelmatig iemand op bezoek wilt 
hebben kunt u contact met haar opnemen.
Zij heeft drie studenten van de Rijksuniversiteit 
Groningen meegenomen. Deze proberen  middels 
een enquête het sociale netwerk van de 65plus
sers in Garmerwolde in kaart te brengen. Zie 
kader: daarin leggen ze het zelf uit.

De volgende bijeenkomst van de Garmerstee is 
op donderdag 12 oktober. Dan komt er iemand 
van de brandweer.

Hillie Ramaker-Tepper

Voortgang Dijkpark
Wat heeft Jelle Bijlsma de afgelopen periode gedaan? Best wel veel. Zo 
heeft men de strook grond naast de dijk vanaf de zuivering tot het Jan 
Wierengabos op vrijwel dezelfde hoogte als de Eemskanaaldijk gebracht 
en een nieuwe zwetsloot gegraven. Ook zijn de contouren bij de Grasdijk
weg zichtbaar gemaakt. Ook hier een nieuwe sloot. Maar eerst heeft men 
de teelaarde eraf gehaald. 
Met behulp van het ingehuurde kraanschip Cycloop, die zich vastzet door 
middel van twee palen, is de eerste grond die uit het baggerdepot komt en 
op een bult bij het Jan Wierengabos ligt, op 11 september met een (vaste) 
draadkraan op de plek van bestemming gedeponeerd. De Cycloop komt uit 
Zwanenburg en kan 1260 ton meenemen, is 80 meter lang en 8,60 meter 
breed.
Baggerbedrijf Schilder zit ook niet stil. Er zijn pijpen gebracht, een kraan, 
bakken voor de rotzooi en tussenstations met drukpompen. Maar of het al 
op 1 oktober operationeel is? 
Met andere woorden: veel bedrijvigheid.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema De dijk bij de Grasdijkweg op de schop (foto: Sieb-Klaas Iwema)
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Boek Kerstvloed 1717
Op 1 september werd het eerste exemplaar van 
het boek ‘Kerstvloed 1717, een pelgrimstocht’ 
aangeboden aan Commissaris van de Koning 
René Paas in het gebouw van het waterschap 
Noorderzijlvest in Stad. Dit bijna vergeten stukje 
geschiedenis van 300 jaar geleden, met alleen 
al in de Groninger Ommelanden en het Oldambt 
zo’n 2300 doden (mensen, exclusief dieren) en 
waar nu nog overblijfselen van te vinden zijn in 
het Groninger landschap, wordt hierin voor het 

Piet Nienhuis overhandigt zijn boek aan  
René Paas (foto: Sieb-Klaas Iwema)

Thesinge, G.N. Schutterlaan. Precies tussen de boompjes door stuurt 
Cor bij met het touw. Na ruim acht jaar bivakkeren in deze keet gaan 
Cor en Corrie Eijkemans nu op stand wonen… (foto Simone Bouwstra)

Meziek mit bus 2017
Op zondagmiddag 29 oktober vindt voor de 
vijftiende keer het muziek festival Meziek mit 
bus plaats. Een uniek festival dat dit jaar z’n 
vijftiende editie beleeft. Met een extra fees
telijk programma. Dit keer op vier locaties in 
Ruischerbrug, Zuidwolde en Thesinge, met 
vier bands en zes ouderwetse bussen die de 
bezoekers van de ene naar de andere locatie 
brengen.
 
De bands
In Café Moeke Vaatstra in Zuidwolde spelen de 
Hoodoo Monks: drie heren die een sfeervolle 
ode brengen aan de Chicago blues van de late 
jaren vijftig, met muzikanten als Muddy Waters, 
Howlin’ Wolf, Little Walter en Willie Dixon.

In het dorpshuis Ruischerbrug treedt Uncle 
Jimmy op. Een jonge bluesrockformatie die met 
hun rauwe, sexy stijl overal waar ze spelen een 
verpletterende indruk achterlaten. Bekender in 
Duitsland dan hier in Nederland, maar dat zal na 
de recente release van hun nieuwe EP ‘Moon 
Child’ snel gaan veranderen. 
In Trefpunt Thesinge geven Sugar Boy and the 
Sinners acte de présence. Hun energieke live
show staat bol van de blues, soul en rock ‘n’ roll. 
Dansmuziek van het zuiverste water.
In Rietland bij Zuidwolde eindigt het festival  
met de nieuwe vaderlandse bluessupergroep 
 Colonel Jetski. Dit samenwerkingsproject van 
gelauwerde bluesgiganten als Guy Smeets,  
Phil Bee, Pascal  Lanslots, Frank  Duindam  

Schaatsen op Kardinge
met IJsvereniging Presto

Beter leren schaatsen of gewoon lekker bewegen op het ijs, dat kan vanaf 
13 oktober 2017 op de vrijdagmiddag van 17.00 – 18.15 uur op Kardinge. 
De IJsvereniging Presto uit Garmerwolde verzorgt dan het hele wintersei
zoen schaatstrainingen voor jong en oud.
De trainingen worden gegeven door deskundige trainers. De training is 
voor iedereen toegankelijk, na opgave. Je kunt ook eerst een paar keer 
op proef komen en je vriendje of een kennis meenemen.
Ook is het in overleg mogelijk een clinic van drie trainingen te volgen, op 
een andere avond. Het gaat vast weer eens vriezen en dan ben je voor
bereid op een mooie schaatstocht.
Voor informatie en opgave: J. Hartog, tel: 050 541 9734, of bij het bestuur: 
tel. 050 541 6587. Email: jacobhartog@gmail.com.

IJsvereniging Presto

eerst uitgebreid beschreven. De bijbehorende 
wandelgids was tevens de wandelroute van de 
Tocht om de Noord op 23 en 24 september jl.
Het boek en de wandelgids hebben meerwaarde 
door de ‘Veeew’ app; deze geeft meer informatie 
over de plaats en omgeving en maakt het moge
lijk de tocht ook later zelfstandig te lopen. 
Zie www.profiel.nl/kerstvloed.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

en Bart Kamp speelt live de sterren van de 
hemel. 
 
De prijzen
Dagkaart: 20 euro. Losse kaarten per locatie:  
5 euro. De slotlocatie is alleen toegankelijk voor 
dagkaarthouders.
 
De kaarten
Reserveringen en kaartverkoop vanaf 7 oktober. 
Info over de bands, de eenmalig gewijzigde aan
vangstijden, het busschema en de kaartverkoop
adressen (met bijbehorende opstapplaatsen voor 
de bustour) vanaf 1 oktober op meziekmitbus.nl.

Ton Ensing

Fanfare De Bazuin opent met 
filmmuziek
Stichting Felicitas in Thesinge trapt dit seizoen af met een avondje film
muziek.
Op zaterdag 14 oktober vindt om 20.00 uur een filmmuziekvoorstelling 
plaats in de Kloosterkerk; onze eerste activiteit van het nieuwe seizoen. 
Een muziekvoorstelling van niet zo maar een orkestje of een trio, nee, de 
oudste fanfare van Groningen komt naar Thesinge. Nu is dat voor het dorp 
niet zo heel bijzonder hoor. De Bazuin speelt regelmatig in de kerstnacht
dienst, met Sinterklaas en op Koningsdag loopt de fanfare traditiegetrouw 
door het dorp.
Maar wat ze deze avond gaan spelen is wel heel bijzonder: filmmuziek. 
Heel divers werk komt aan bod en het zal zeker prachtig klinken in de 
Kloosterkerk.
De entree voor deze muziekavond bedraagt € 7,50. Kaarten kunt u reser
veren door een mail te sturen naar stichtingfelicitas@gmail.com of te 
 bellen naar 06 14 948 438.

Een goed begin van het nieuwe seizoen. Een ietwat ander seizoen dan u 
gewend bent, want dit keer organiseren wij minder voorstellingen dan 
gebruikelijk. Dat heeft te maken met ons vorige seizoen. Een seizoen met 
hogere kosten en minder inkomsten door minder belangstelling. Gelukkig 
is de situatie niet nijpend maar even een pas op de plaats is wel verstan
dig, want de pot is zo maar leeg en wij willen graag nog een hele tijd door. 
Dus, vergeet ons niet.

Verder staat op ons programma:
  op woensdagavond 17 januari 2018 toneelgroep Waark met ‘De Menalda 

Vetes’ (kijk voor meer informatie op www.waark.nl )
  en op zondagmiddag 18 februari 2018 strijkkwartetten met het Regina 

Forte kwartet.
Maar er komt meer, dus houd ons in de gaten.
Kijk voor informatie op www.thesinge.com/cultuur/felicitas.

Stichting Felicitas
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Agenda

Foto van de maand

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

Kunst ligt op straat. Het is maar wat je erin ziet. Wie raadt 
waar deze foto genomen is maakt kans op de prijs: een pot 
augurken. Inzendingen gaarne per e-mail of brievenbus 
naar de redactie. Let op: er wordt slechts één pot uitgereikt. 
(foto Andries Hof)

Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.00  11.30 
uur: Inloopochtend Noaberstee.
Elke zaterdag
Thesinge; vanaf 16.00 uur: Café 
Molenzicht open.
Zaterdag 30 september
  Garmerwolde, De Leeuw; na 

Dorpshuissessie: dansen!
  Thesinge; vanaf 9.00 uur: 

Ophalen oud papier.
Vrijdag 6 oktober
Garmerwolde, clubhuis GEO en 
de gymzaal; vanaf 18.30 uur: 
Rommelmarkt vv GEO.
Zaterdag 7 oktober
  Garmerwolde, De Leeuw; 20.30   

01.30 uur: Dansfeest ‘After 
Summer Party’.

  Thesinge; aanvang 18.00 uur in 
Trefpunt: Lopend Eten.

Dinsdag 10 oktober
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 
uur: Klaverjassen bij ‘De Soos’

Donderdag 12 oktober
Garmerwolde, De Leeuw; 14.30 
uur: Bijeenkomst Garmerstee met 
een voorlichting door de brand
weer.
Vrijdag 13 oktober
  Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 

Ophalen oud papier.
  Ten Boer; van 13.00  16.00 uur: 

Aanleveren snoeihout op 
Boltweg 1.

Zaterdag 14 oktober
Thesinge, Kloosterkerk; 20.00 uur: 
Fanfare De Bazuin met filmmuziek. 
Zie artikel.
Donderdag 26 oktober
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 
uur: Koffiemorgen. Zowel dames 
als heren zijn van harte welkom.
Vrijdag 27 oktober
Ten Boer; van 13.00  16.00 uur: 
Aanleveren snoeihout op Boltweg 1.
Zondag 29 oktober
Ruischerbrug, Thesinge, Zuidwolde: 
Meziek mit Bus. Zie artikel.

‘De Soos’
De klaverjasavond in september 
heeft de volgende uitslag opgeleverd:
Wilma Tammeling 5182
Bert Buringa 4998
Jannes Ramaker 4958
Geert Pops 4915
De volgende keer is op dinsdag 10 
oktober, aanvang 20.00 uur, in dorps
huis De Leeuw te Garmerwolde. 
Nieuwe kaarters zijn welkom.

Stoomfluitje
Te koop: aanmaakhoutjes, buxus
plantjes, cilinderslotkasten, 
cilindersloten, deurkrukken, 
voederplankjes / hokjes, 
nest kastjes enz.
R.J. Ganzeveld, W.F. Hildebrand
straat 45, Garmerwolde, tel.  
050 541 4314 of kom eens langs!

Gratis op te halen: grote en 
kleine keien. Leuk voor een 
rotstuin of bij de vijver. Pluc en 
Irene Plaatsman, G.N. Schutter
laan 19, tel. 050 302 1927.


