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GARMER & THESINGER
EXPRESS

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

43e jaargang - oktober 2017

Aan tafel!

Aly pureert de mosterdsoep (foto Ton Ensing) Yvonne snijdt de pukkelpompoen (foto Ton Ensing)

Zaterdag 7 oktober was er weer Lopend Eten 
in Thesinge. Ook dit jaar werd het evene
ment georganiseerd door Ton  Heuvelmans 
en Christien Huizinga. Elk jaar doen er 
 nieuwe koks mee. De G&T Express ging op 
zaterdagochtend bij een aantal koks langs. 
Te beginnen bij Aly en Ton die al veel er
varing hebben. 

… bij Aly Pepping en Ton Ensing, Singel 4
Aly en Ton doen al jaren met veel plezier mee 
aan Lopend Eten. Het is niet alleen de avond die 
leuk is. Tijdens het boodschappen doen kom je 
al Thesingers tegen met boodschappenlijstjes in 
de hand. Vaak bij de Agrishop maar ook bij 
andere winkels. De meest gestelde vraag is 
dan: ‘Doen jullie boodschappen voor Lopend 
Eten?’ En daarna volgt bijna standaard de vraag 
of je een koud voorgerecht, een warm voor
gerecht, een hoofdgerecht of een dessert gaat 
maken. Dat levert leuke gesprekken op en je 
komt helemaal in de sfeer.
Dit keer hebben Aly en Ton gekozen voor een 
warm voorgerecht. En het klinkt heerlijk: zelf
gemaakte mosterdsoep. En het leuke is, of je nu 
vegetarisch bent of niet, je kunt je soepje aan
vullen met allerlei heerlijke dingen: geraspte 
kaas, reepjes omelet, gerookte spekjes, een 
lekker mengsel van allerlei verse kruiden of bij
voorbeeld stukjes metworst. 

… bij Yvonne Broekhuizen en Arjan Leusink, 
De Dijk 2
Vorig jaar zagen Yvonne en Arjan de deel
nemers aan Lopend Eten bij de wisselingen van 
de maaltijden voorbij komen. Iedereen haastte 
zich van de ene kant van het dorp naar de 
andere. Ze woonden toen nog niet zo lang in 
Thesinge en het leek hen leuk om mee te doen. 
Ze houden van koken en eten. Maar ja, vorig 
jaar waren ze druk aan het verbouwen en het 
hele dak lag van het huis. Niet echt een geschikt 
moment om mee te doen. Nu doen ze voor het 
eerst mee. Het lijkt hen leuk om het dorp zo 
beter te leren kennen en andere bewoners te 
ontmoeten. Omdat hun keuken nu nog te klein 
is om er met acht mensen te eten, zal de eettafel 
naar de woonkamer worden verplaatst.
Yvonne en Arjan hebben gekozen voor een 
warm voorgerecht met pompoen. Via Facebook 
lazen ze over een actie van De Streekboer die 
pompoenen in de aanbieding had. De pom
poenen werden niet meer door de reguliere 
afnemer gekocht omdat de buitenkant wat 
kleine oneffenheden (pukkels) had, veroorzaakt 
door een heftige hagelbui. Maar ze waren ver
der prima en omdat ze het liefst geen voedsel 
willen verspillen, kochten ze hier een aantal 
pompoenen. Op het menu staat dan ook: ravioli 
van ‘pukkelpompoen’ met geitenkaas en zelf
gebakken olijfbrood.

… bij Corrie Eijkemans, G.N. Schutterlaan 14, 
samen met Monique Dolfijn, G.N. Schutterlaan 
40 en Tamara Bokhorst, Lageweg 4
Eindelijk, het huis is klaar en de keuken is in 
gebruik. Voor het eerst kan Corrie zelf de Lopend 
Eten gasten ontvangen. De originele keuken
tafel, een enorm houten zwaard van een boot, is 
ruim genoeg en het nieuwe servies staat al te 
wachten in de kast. 
Tamara doet dit jaar voor het eerst mee. Zij 
woont sinds kort samen met haar vriend 
 Sebastiaan Blaauw in Garmerwolde. Het leek 
haar leuk om de sfeer te proeven en mensen in 
Thesinge te leren kennen. 
Sebastiaan en Tamara zijn van plan om in de 
loods verderop aan de Lageweg (aan het begin 
van het  Klunder) een kantine te bouwen. Als de 
kantine op tijd klaar is kunnen ze daar ook koken 
en dan willen ze samen meedoen aan Lopend 
Eten. 
Corrie, Monique en Tamara maken een koud 
voorgerecht. Op het menu staan tapas, een 
 hartig taartje met broccoli en ham en een linzen
salade met bietjes en geitenkaas. Ze zijn heel 
wat van plan, maar volgens Corrie heeft  Monique 
de coördinatie, dus dat komt wel goed. 



2

… bij Aries en Jannie Sibma, Molenweg 34
Aries doet dit jaar voor het eerst mee. Jannie 
deed samen met haar dochter Esther vorig jaar 
al mee met Lopend Eten en kwam zo enthousi
ast thuis dat Aries het ook weleens wilde mee
maken. ‘Als ik dan toch meedoe, dan wil ik iets 
maken wat ik zelf heel lekker vind.’ Aries kookt 
thuis graag en hij is volgens Jannie maar wat 
kritisch. Hij kookt dan ook heel lekker. 
Ieder jaar kopen ze samen met anderen een koe 
van een boer uit Veendam. Een keer per jaar 

verdelen en verpakken ze het vlees. Ze maken 
er dan een gezellige boel van. Het mooie is dat 
ze weten waar de koe geleefd heeft en wat voor 
vlees ze krijgen. 
Aries en Jannie koken een hoofdgerecht. Er 
staat een runderstoofpotje op het menu van het 
vlees van de koe uit Veendam. Terwijl het stoof
potje op het vuur staat te pruttelen, vertelt Aries 
over een andere specialiteit van hem: erwten
soep. Hij beschrijft de soep zo heerlijk dat het 
water je in de mond loopt.

Om te weten wat je nu bij zo’n stoofpotje drinkt 
zijn ze van tevoren naar een slijterij geweest. De 
slijter raadde hen een speciale rode wijn en 
bruin bier aan. Bij het gerecht worden tuin
erwtjes, sperzieboontjes en rijst geserveerd. Dat 
onderdeel neemt Jannie voor haar rekening. 
Wat hen betreft zijn ze er helemaal klaar voor. 
Lopend Eten kan beginnen!

Irene Plaatsman 

Tamara en Corrie maken een koud voorgerecht (foto Ton Ensing) Aries stooft een ‘eigen’ koe (foto Ton Ensing)

Het Lopend Eten van zaterdag 7 oktober verliep zoals alle deelnemers 
hadden verwacht: genoeglijke bijeenkomsten rond feestelijk gedekte 
tafels. De verruimde tijd voor de voorgerechten zorgde voor extra bij
kletstijd. Door de aanhoudende gezelligheid lopen de nagerechten 
vaak zo laat uit, dat steeds minder deelnemers nog naar dorpshuis 
Trefpunt komen. Daar gaan we ons over buigen voor de volgende actie 
Lopend Eten, op zaterdag 6 oktober 2018. Nader bericht volgt.

Lopend eten Thesinge 2017: vormbehoud
Wij mochten ook nieuwkomers begroeten, die al even enthousiast 
 reageerden als de oudgedienden. Kortom: ook Lopend Eten heeft Ver
trouwen in de Toekomst. 
De opbrengst van het genoeglijk samenzijn bedroeg dit jaar € 224,50.  
Dit bedrag is overgemaakt aan het Ronald MacDonald Kinderfonds in 
Groningen.

Ton Heuvelmans

Donderdag 12 oktober op bezoek in de kerk van 
Garmerwolde: wethouders Annie Postma (Ten 
Boer), Paul de Rook (Groningen) en beleids
ambtenaar Marije van der Heide. Medewerkers 
van de Stichting Oude Groninger Kerken gaven 
uitleg over het project ‘Feest! In Oost en West’ in 
de kerk van Garmerwolde. Op 13 november doen 
ze dat ook voor alle Garmerwoldenaren, tijdens 
de najaarsvergadering van Dorpsbelangen.
De stichting is partner in het landelijke pro
gramma ‘Feest! Weet wat je viert’, een initiatief 
van Museum Catharijneconvent. Kinderen kun

Hoe gaat het met Feest! in Garmerwolde?
nen in verschillende musea door het hele land 
aan de hand van kunstwerken en bijzondere 
voorwerpen ontdekken wat de oorsprong en 
betekenis van feesten in verschillende culturen 
is. In de kerk van Garmerwolde krijgt het project 
vorm en inhoud onder de titel ‘Feest! In Oost en 
West’. In de kerk worden de gewelfschilderingen 
toegelicht. In de losstaande toren worden de 
acht belangrijkste christelijke en islamitische 
feesten voorgesteld en spelenderwijs uitgelegd. 
Vanaf 2019 kan ‘Feest! In Oost en West’ worden 
beleefd in de toren en de kerk van Garmer

wolde. Het project is voornamelijk bedoeld voor 
basisschoolleerlingen van de bovenbouw uit de 
noordelijke provincies. Maar ook het middelbaar 
onderwijs toont belangstelling. 
Directeur Peter Breukink, projectleider Agmar 
van Rijn en bouwkundig projectleider Christiaan 
Velvis van de stichting geven 13 november een 
presentatie over de plannen en wat die voor het 
dorp betekenen.

Plaatselijke Commissie kerk Garmerwolde,
Anne Benneker
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Alpaca’s: voor de lol en de wol
Wie wel eens over de Bovenrijgerweg 
rijdt heeft ze misschien al eens gezien: 
 de alpaca’s van Jeroen. Opvallend in het
Groninger landschap staan in de wei 
links van de boerderij van Jeroens familie 
vijf bijzondere dieren te grazen.

Verliefd
Het begon in 2014: Jeroen las een artikel over 
alpaca’s in vakblad Boerderij en zijn interesse 
was gewekt. Niet elk dier is geschikt om te 
 houden op een melkveebedrijf en het leek hem 
leuk iets te hebben wat anderen niet hebben. Hij 
verdiepte zich in deze bijzondere dieren en 
bezocht verschillende alpacahouders in het 
Noorden. In de zomer van 2014 kocht hij zijn 
eerste eigen alpaca’s: Amber en Kay. Broer en 
zus komen uit Baflo en zijn van de Huacaya-
soort. Amber wollig wit, Kay reebruin met grote 
donkere ogen: op slag verliefd als je ze ziet. 

Veulen Frits, Dutch en Ids
Alpaca’s zijn kuddedieren en komen van oor-
sprong uit Zuid-Amerika (met name Peru). Hun 
dikke wol houdt hen daar koel in de zomer en 
warm in de winter, dus ook prima geschikt voor 
het Thesinger klimaat. Jeroen was blij met zijn 
eerste twee dieren, maar het leek hem leuk de 
kudde wat uit te breiden. Merrie Amber werd 
gedekt en na 11,5 maanden werd Frits in april dit 
jaar geboren. Een alpacaveulen met zeer hoog 
knuffelgehalte in red-grey kleur.
Ook Dutch en Ids deden deze zomer hun intrede 
in Thesinge. Hengst Dutch, hoewel niet de vader, 
zorgt goed voor kleine Frits en waakt als een 
echte leider over de groep. Als de beesten ’s 
avonds op stal gaan, is het Dutch die als laatste 
naar binnen gaat. Jeroen vertelt dat een alpaca-
hengst in het Spaans ‘macho’ heet en dat hij zich 
af en toe ook zeker zo gedraagt. 
Het zijn nieuwsgierige, zachtaardige dieren: 

zodra ik kom kijken lopen de alpaca’s op ons af, 
Dutch voorop. Hoewel Jeroen van te voren aan-
gaf dat alpaca’s niet als lama’s veel spugen, 
voelde deze verslaggever toch enige nattig-
heid. Het lijkt er op dat Amber de gast toch even 
wantrouwt. Maar al snel overwint de nieuws-
gierigheid en wordt er voorzichtig gesnuffeld.

Alpacawol
Wie alpaca’s houdt krijgt alpacawol. Deze wol is 
bijzonder, omdat ze heel zacht is en bijna geen 
vet bevat. Mensen met allergieën kunnen dit 
vaak beter verdragen in hun kleding dan bij-
voorbeeld schapenwol. Het schijnt dat de 
beroemde Nederlandse ontwerper Mart Visser 
zelfs beweert dat er niks mooiers is dan baby-
alpacawol. 
Een keer per jaar, in het voorjaar, komt er 
iemand op de boerderij om de dieren te scheren. 
Er komt zo’n twee tot drie kilo wol van een 

alpaca. Dit moet gesponnen worden voordat je 
het als wol kunt gebruiken, maar je kunt er ook 
mooie vachten van (laten) maken. Jeroen laat 
trots een gebreide sjaal zien. Na de scheerbeurt 
worden ook de nagels geknipt en het gebit gerei-
nigd en kunnen de dieren er weer een jaartje 
tegenaan. 

Op de vraag of er nog meer alpaca’s bij komen 
in de toekomst, antwoordt Jeroen dat hij dat nog 
niet weet. Het is eerst goed zo, hij geniet er elke 
dag van en vindt het leuk om Frits op te zien 
groeien.
Ik ben in ieder geval aangestoken en neem met 
een glimlach afscheid van Jeroen en zijn alpa-
ca’s. Over een tijdje ga ik zeker nog een keer 
kijken om te zien hoe Frits gegroeid is en hoe de 
hele kudde mooi vol in de wol zit.

Yvonne Broekhuizen

Jeroen met zijn alpaca’s; de tweede alpaca van links is veulen Frits (foto Koos van de Belt)

IJzeren schapen
‘Die zijn echt heel mooi’ was de reactie van de 
familie Ensink toen ik bij ze op bezoek was voor 
het maken van een foto van Jeroen en zijn 
 alpaca’s. Hun weidegrond grenst namelijk aan 
de tuin van Patricia Suer en zij hadden ze zien 
staan aan de rand van de tuin. Verwachtingsvol 
fietste ik dus naar Patricia, die op een schitte-
rende locatie woont, in de vrijstaande boerderij 
vlak bij de Langelandstermolen. Daar vertelde 
ze mij dat de gemeente Geldrop (onder het 
kunstlicht van Eindhoven) haar had benaderd 
om een vijftal schapen te maken naar het voor-
beeld dat ze van haar hadden gezien op inter-
net. Deze worden als kunstwerk geplaatst op 
een rotonde in de gemeente. 
Patricia had juist vandaag de laatste hand 
gelegd aan het vijfde schaap. Met deze klus is 
ze maanden bezig geweest. Maar nu ze klaar 
zijn zullen ze binnenkort verweid worden naar 
Geldrop. Een gewichtige klus, want elk schaap 
weegt zo’n 150 kilo. 
Als u in Geldrop een keer een rotonde passeert 

met vijf schapen op het middenterrein, dan weet 
u dat ze in Garmerwolde ‘zijn geboren’.
En komt u daar nooit, dan ziet u hier op de foto 

Patricia Suer geflankeerd door haar schapen van ijzer. Het rechter schaap heeft juist vandaag het 
levenslicht gezien en zal er binnen drie á vier weken net zo verweerd uitzien als haar zussen. 
(foto Koos van de Belt)

het resultaat van het inderdaad prachtige kunst-
werk.

Koos van de Belt



4

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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Geschiedenis van Garmerwolde en Thesinge
De Historische Commissie in Garmerwolde 
probeert gegevens te verzamelen over de 
geschiedenis van Garmerwolde. Wat be
kend is staat grotendeels beschreven in de 
 Garmer & Thesinger Express, op de sites 
garmerwolde.net en thesinge.com en natuur
lijk in de Groninger Archieven.
Vanaf de reformatie in 1594 tot heden is de 
geschiedenis goed bewaard gebleven en in 
boekvorm verschenen (1). Zeer intrigerend 
is de onbekendheid met de periode van vóór 
de Reformatie.

De kerken in Garmerwolde en Thesinge zijn in 
de 14e en 15e eeuw onder de proosdij Lopper
sum van het Bisdom Münster gekomen. Alle 
gegevens over de kerken en kloosters in dit 
gebied zijn in de archieven van het Bisdom 
 Münster beland. In de Tweede Wereldoorlog is 
er een verwoestende brand geweest en is het 
gehele archief verloren gegaan.

In 2011 is de huidige archivaris (Dr. Heinz 
 Mestrup) van het Bisdom Münster aange
schreven, met de vraag of hij nog eens in de 
archieven wilde duiken, om te zien of er toch nog 
iets boven water te halen was. Hij meldde drie 
stukken gevonden te hebben. Het eerste was 
het handboek van het Bisdom Münster (2) waar 
de proosdij Loppersum wordt beschreven 
(pagina 423425). Een vertaling van deze pagi
na’s vindt u in bijlage 1. Naast Garmerwolde en 
Thesinge staan hier interessante gegevens in 
over alle dorpen die vallen onder de gemeente 
Ten Boer.

Een gedeelte uit de Latijnse brieven

Er wordt over de kerk in Garmerwolde geschre
ven: Garmerwolde werd in 1385 onderdeel van 
de proosdij Loppersum en diens kerk werd rond 
1200 gebouwd.
Over Thesinge wordt vermeld: Tesinge (15e eeuw 
deel van proosdij Loppersum), de oorspronkelijke 
naam zou Heidenschap zijn geweest. Hier bij 
Garmerwolde bevond zich het Benedictijnerkloos-
ter Germania, rond 1317-1375 genoemd naar de 
Latijnse naam voor Germerawald, naar verluid uit 
de 12de eeuw stammend. In 1284 bevestigde 
vorst-bisschop Gerhard het beschermheerschap 
over Bedum door het Thesinger klooster.
In 1428 voeren tien Ihlower monniken (een 
klooster tussen Emden en Aurich) een hervor-
ming door in opdracht van de paus. In 1581 
werd het klooster door een bende geplunderd.

Daarnaast werden er twee Latijnse brieven over 
de benoeming van abten in het klooster in 
 Thesinge gevonden en opgestuurd. De hand
geschreven brieven zijn van 14 januari 1524 (zie 
bijlage 2) en van 17 april 1556 (zie bijlage 4). 
Deze brieven waren moeilijk te vertalen, maar 
dit jaar is het gelukt met hulp van Jakob van der 
Woude en de Groninger Archieven om een 
goede vertaling te krijgen. De volledige vertaling 
van de brief uit 1524 vindt u in bijlage 3 en die 
van 1556 in bijlage 5. Deze brieven zijn zo uit
zonderlijk dat de Groninger archieven de 
kopieën uit Münster hebben gehouden en 
ge archiveerd.
De brief uit 1524 geeft aan dat door overlijden of 
aftreden van de abt Johannes van Nijmegen er 
een vacature was in het klooster in Thesinge. 

Gerardus Hermanni, prior van het klooster in 
Rottum, wordt eensgezind benoemd tot abt van 
het Thesinger nonnenklooster.
Uitzonderlijk is dat dit in tegenspraak is met de 
beschrijving van de geschiedenis van de Bene
dictijnenkloosters door C. Damen (3). Daar 
wordt aangegeven dat in 1524 de prior Bernard 
uit Rottum tot abt wordt benoemd in Thesinge. 
Het lijkt erop dat hiermee een correctie is gevon
den voor het boek van C. Damen.
De brief uit 1556 geeft aan dat, na het overlijden 
van de abt Gerardus van Groningen, Gerardus 
van Ahuss eensgezind werd benoemd tot abt 
van het nonnenklooster in Thesinge. Gerardus 
van Ahuss was daarvoor prior van het klooster 
bij Scharmer. Deze brief is wel in overeen
stemming met de beschrijving in het boek van  
C. Damen.

Herman Huiskes

Verwijzingen:
 (1) De archieven van de hervormde gemeen-
ten te Garmerwolde, Thesinge, Wetsinge-
Sauwerd en de Stichting ‘Jesaja 46 vers 4’ te 
Winsum; auteurs Y. Botke, A. de Groot.
(2) Handbuch des Bistums Münster; Bearbeitet 
von Dr. Heinrich Börsting und Alois Schröer
Erster Band: Geschichte Zweiter Auflage: Mün-
ster 1946 Verlag Regensberg gegr. 1591.
(3) C. Dame, Geschiedenis van de Benedictij-
nenkloosters in de provincie Groningen (Assen, 
1972), pagina 132.
De in het artikel genoemde bijlagen kunt u op de 
website van de G&T vinden onder Nieuws

Op dinsdag 14 en woensdag 15 november 
organiseert Dorps belangen Thesinge een 
herhalings cursus Reanimatie/AED in dorpshuis 
Trefpunt. Indien u hier graag aan wilt deel
nemen, kunt u zich vóór 1 november bij mij 
opgeven. Tel. 06 20 502 712 of 
coreijkemans@home.nl. 

Herhalingscursus 
reanimatie/AED

De kosten bedragen € 2,50 en we beginnen 
om 19.30 uur. Gaarne bij aanmelden opgeven 
op welke dag u wilt komen.

Corrie Eijkemans



6

11e Dorpsrun weer supermooi
Niet alleen het weer was wederom geweldig, 
ook de Run zelf met 392 deelnemers (waarvan 
49 kids) en de grote inzet van alle vrijwilligers is 
weer een groot succes te noemen. Dit jaar zijn 
we gefaseerd gestart, waarbij de halve  marathon 
een half uur vroeger vertrok dan de overige 
afstanden. Op deze manier kregen alle lopers 
een warm onthaal bij binnenkomst en konden 
we de dag gezamenlijk afsluiten. De estafette 
stijgt in populariteit: maar liefst zes teams meld
den zich bij de start, waarbij vermeld mag 
 worden dat de Thesinger jeugd zich prima kon 
meten met diverse atletiekclubs die streden om 
de eerste prijs. Er kon gezellig worden afgeslo
ten met een warme maaltijd, ditmaal verzorgd 

door AvecPlezier. Veel positieve geluiden over 
deze ‘nieuwe’ cateraar, al werden de satéstok
jes door sommigen wel gemist. 
Kijk voor mooie foto’s en prachtige opnamen 
van de Run met een drone op 
www.thesingerun.nl.
Dank aan alle vrijwilligers voor wederom zoveel 
inzet en ook voor de kritische kanttekeningen en 
tips: we nemen ze weer mee bij onze evaluatie 
en hopen zodoende op een gestroomlijnde run 
voor het volgende jaar. 

Namens de Stichting Thesinger Dorpsrun
Stoffer, Menco, Karline

Peter Heidema reikt op een verzorgingspost water en sportdrank aan. Annelies 
Hofstede maakt er graag gebruik van, Reina Busscher is zelfvoorzienend 
(foto Koos van de Belt)

Levi Bol komt over de finish bij de Thesingerun 
(foto Joost van den Berg)

Jorre van der Berg geeft het lintje over aan Kar-
lijn van den Berg tijdens de estafette 
(foto Joost van den Berg)

In de G&T Express van augustus stond aange
kondigd dat er woensdag 1 november een gratis 
introductieles zou zijn van de Improvisatie
theatergroep. Dit moet zijn: donderdag 16 
november van 20.00 tot 22.00 uur in dorpshuis 
De Leeuw in Garmerwolde. 

Rectificatie introductieles 
Improvisatietheatergroep

De cursus van vijf lessen voor € 50,00 vindt op 
de aansluitende donderdagen plaats op de
zelfde tijd. 
Graag opgeven via kees@katsina.nl.

Kees Zoethout
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Basisschool De Til uit Thesinge is het school
jaar goed begonnen. Met het hele dorp vier
den zij woensdagmiddag 20 september het 
Zomerfeest. Alle kinderen van de school wa
ren samen met hun ouders en dorpsgenoten 
te gast op het schoolplein. 

‘Deze activiteit laat zien waar we als school voor 
staan’, zegt de nieuwe directeur Paulina van 
Bostelen. ‘We zijn een kleine dorpsschool, maar 
staan sterk in het dorp. Onze slogan is niet voor 
niets ‘Waarin een kleine school groot kan zijn’. 
Aan dit zomerfeest hebben veel mensen hun 
steentje bijgedragen, dat is fijn om te zien!’
Tijdens het zomerfeest deden ouders, kinderen, 
dorpsgenoten en zelfs leerkrachten van school 
mee aan de bakwedstrijd Heel Thaisn bakt. 
Diverse hartige taarten, zoete taarten en cup
cakes werden door een deskundige jury, met 
daarin onder anderen locoburgemeester Peter 
Heidema, gekeurd én door alle aanwezigen 
geproefd natuurlijk. Iedereen kon zijn baktalent 
laten zien!

‘Oog voor talent is wat we op school belangrijk 
vinden’, aldus Van Bostelen. ‘In ons lesgeven 
kijken we naar de onderwijsbehoeften van onze 
kinderen, we sluiten aan bij hun mogelijkheden, 
talenten en interesses. Door bijvoorbeeld te 
werken met goede lesprogramma’s op tablets 
en computers sluiten we aan bij de belevings
wereld van de kinderen en geven we toekomst
gericht onderwijs. Wereldoriëntatie geven we 
bijvoorbeeld met behulp van de methode 
Davinci, waarin de  kinderen projectmatig  les
sen met concrete materialen, het zelf opzoeken 

Zomerfeest op CBS De Til: Heel Thaisn bakt

van informatie en aan elkaar presenteren  leren 
over de wereld om ons heen. En de kinderen 
met een talent voor techniek kunnen op school 
aan de slag met de nieuwe Techniek Torens die 
de school rijk is. Zo zorgen we voor onderwijs 
dat passend is voor onze leerlingen en past bij 
de huidige onderwijsontwikkelingen.’ 

Dat basisschool De Til een school in beweging 
is, blijkt wel uit de gezellige sfeer tijdens het 
zomerfeest, dat mede mogelijk is gemaakt door 

de oudercommissie en diverse sponsoren. Meer 
dan 150 bezoekers waren naar het schoolplein 
gekomen. Er werd gekletst met jong en oud en 
er waren diverse spelletjes en activiteiten te 
doen. Kinderen en volwassenen genoten van 
een hapje en een drankje, koor TheSingers 
zong mooie liedjes en met de tombola waren 
mooie prijzen te winnen. En dat allemaal voor 
het goede doel: de school in het dorp!

CBS De Til

Anneke Weidenaar en Roelie Dijkema (twee van de drie juryleden) bewonderen de taarten 
(foto Myla Uitham)

Zaterdagavond 14 oktober opende Stichting Felicitas haar seizoen met 
een uitvoering van Fanfare De Bazuin (de oudste fanfare van Groningen). 
Dit muziekkorps is in Thesinge kind aan huis. Zij verlenen al jarenlang hun 
medewerking aan de intocht van Sinterklaas, Koningsdag en aan de 
Kerstnachtdiensten in de Kloosterkerk. Deze keer waren ze door Felicitas 
gestrikt voor een programma waarin ze voornamelijk filmmuziek speel
den. Het koor van de kerk was met 37 muzikanten volledig gevuld, de kerk 
zelf was goed, maar niet volledig gevuld. De thuisblijvers hebben een 
spetterend optreden gemist, met vrolijke filmmuziek uit onder anderen 
Saturday Night Fever en The Lion King, maar ook een zeer fraaie uitvoe
ring van Schindler’s List. De toegift eindigde met een komische noot uit 
The Muppet Show. 

Koos van de Belt

Spetterend optreden De Bazuin

De Bazuin zorgde voor een spetterend optreden 
(foto Koos van de Belt)
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Activiteiten Garmerstee
‘Kamp de Beetse’
Op vrijdagmiddag 29 september togen we met 
vijftien personen in vier auto’s naar het voorma
lig werk en interneringskamp in Sellingen. 
‘Kamp de Beetse’ werd in 1935 gebouwd als 
werkverschaffingskamp. In de vijftien barakken 
werden honderden werklozen ondergebracht. 
De tewerkgestelden moesten zwaar werk doen 
en maakten lange dagen tegen lage lonen. De 
werkverruiming duurde tot 1941. Toen maakten 
de Duitsers er werkkampen voor joden van, 
zodat ze later makkelijk afgevoerd konden 
 worden. Op 20 januari 1942 kwam het eerste 
transport joden uit Amsterdam aan. In het begin 
was er nog geen prikkeldraad en hadden ze vrije 
omgang met het dorp. Op 3 oktober 1942 
 werden de joden lopend afgevoerd naar Stads
kanaal. Blijkens een citaat uit een brief van 
 Benjamin Koopman wisten ze dat hen niet veel 
goeds stond te wachten: ‘Alle joden worden 
naar Polen gestuurd. Daar sterven iedere dag 
vele duizenden joden.’
Vanaf 1943 leverde de door de Duitse bezetters 
ingestelde Arbeidsinzet de nodige arbeids
krachten voor het binnenhalen van de oogst. Op 
12 april 1945 werd het kamp bevrijd door de 
Polen.
Medio 1945 werden honderden vrouwen en 
 kinderen van NSBers tijdelijk in het kamp 
ondergebracht. In september 1945 werden alle 
NSBmannen overgeplaatst naar het kamp. Ook 
SS’ers. Op 15 januari 1948 werd het kamp 
gesloten.
Dankzij het speurwerk van de thans 90jarige 
Jaap Spanninga is er heel wat over het kamp 
bekend en kan de geschiedenis van meerdere 
kanten worden belicht: van veenarbeiders in 
 bittere armoede, de herinneringen van dorps
bewoners, het vreselijke lot van de joden tot de 
traumatische ervaringen van onschuldige NSB
kinderen. De werkgroep heeft plannen om als 
stichting Kamp de Beetse samen te gaan 
 werken met Kamp Westerbork. Ze gaan een 
barak uit Westerbork (net zo een als er in 
 Sellingen heeft gestaan) inrichten als woon
barak. Doordat deze wordt verwarmd, kunnen er 
ook lezingen worden gehouden. Ook zal de 
poort worden hersteld en er komt een grote 
wachttoren plus parkeerruimte.

Na de duidelijke uitleg en bezichtiging van de 
barak stapten we weer in de auto’s en reden 
naar restaurant De Ruiten Aa. Daar genoten we 
in een heerlijk najaarszonnetje van een kop 
 koffie of thee en een heerlijke warme wafel met 
warme kersen en slagroom of een stuk appel
taart met slagroom. Via een leuke toeristische 
route toerden we weer op huis aan en rond half 
zeven was iedereen weer thuis.

Bijeenkomst dorpshuis De Leeuw
Op donderdagmiddag 12 oktober kwamen 23 
personen naar dorpshuis De Leeuw voor een 
voorlichting over brandveiligheid door de heer 
Schreuder.
Maar eerst vertelde Stijn, een van de drie 
 studenten van de Rijksuniversiteit Groningen, 

Wies van der Molen demonstreert de blusdeken (foto Sieb-Klaas Iwema)

over hun onderzoek naar het sociale netwerk 
van 65plussers in het dorp. Ze hebben bij veel 
huizen aangebeld en gevraagd waar 65plus
sers wonen. Dankzij de publicatie in de G&T 
wisten de meeste mensen al van hun komst. Ze 
hebben 70 tot 80 enquêtes verspreid en vrijwel 
allemaal ingevuld teruggekregen. Er volgen nog 
wat interviews. In november komen ze hun slot
bevindingen met ons delen. 

Toen was het woord aan Arno Schreuder. Hij is 
begonnen als vrijwillig brandweerman, maar 
fungeert nu als toezichthouder op de naleving 
van de regels. De opleiding tot vrijwillige is 
dezelfde als die tot beroepsbrandweerman. Met 
dat verschil dat je als vrijwilliger ernaast gewoon 
aan het werk bent. Naast het blussen van brand 
worden ze vaak ingezet voor hulpverlening (een 
paard in de sloot, kat in de boom, enzovoort).
Sinds 1898 moet tussen elke woning een brand
muur aanwezig zijn; deze houdt de brand 60 
minuten tegen. Een woning gebouwd na 2003 
heeft verplicht één rookmelder in de hal voor de 
slaapkamers. In drie minuten moet je de woning 
uit zijn. Normaal zit er 21% zuurstof in de 
 omgevingslucht. Je kunt 30 meter lopen door 
rook; veel mensen overlijden door de giftige 
gassen. Rookmelders (gekoppeld) zijn heel 
belangrijk! Als je slaapt ruik je niets maar je 
gehoor werkt wel. 
De top drie oorzaken van brand is: onvoorzich
tigheid bij het roken, koken (vlam in de pan, 
 kleding die vlam vat) en niet goed werkende 
elektrische apparatuur. Met name goedkope 
apparatuur besteld via internet veroorzaakt nog 
wel eens brand. Laat opladers daarom ’s nachts 
niet in het stopcontact zitten en laat de was
droger een keer per jaar stofvrij maken. Deze 
laatste is voor 40% verantwoordelijk voor het 
ontstaan van brand.

Wat kun je doen om brand te voorkomen en hoe 
maak je je huis veiliger?

  Maak veilig gebruik van vuur: doof kaarsen 
als je de woning verlaat en laat geen pan
nen op het gasfornuis of de kookplaat staan 
als je weggaat. Draai het kooktoestel uit.

  Houdt apparatuur stofvrij. Reinig regelmatig 
het filter van de wasdroger.

  Zet elektrische apparaten uit wanneer je ze 
niet gebruikt. Laat de wasmachine of vaat
wasser niet draaien als je niet thuis bent.

  Plaats diverse rookmelders en COmelders in 
de woning. Een rookmelder plaats je in het 
midden van het plafond, minimaal 50 cm van 
een lamp, een COmelder monteer je op een 
meter hoogte. Test de melders iedere maand 
en vervang de batterijen elk jaar op een vaste 
datum.

  Schaf een blusdeken aan. Deze is voor onge
veer honderd euro verkrijgbaar bij de bouw
markt. Hang de deken vervolgens op een 
goed bereikbare plek dicht bij het fornuis op.

Wat te doen bij brand?
Is er sprake van een beginnende brand (kleiner 
dan een voetbal), probeer deze dan te blussen 
met een poeder of schuimblusser of met water. 
Gebruik nooit water bij ‘vlam in de pan’, een 
blusdeken of een passend deksel is veiliger. 
Lukt dit niet direct of is de brand groter? Waar
schuw direct huisgenoten en omgeving, probeer 
(indien mogelijk) anderen te helpen en ga zo 
snel mogelijk naar buiten. Ben je in een open
baar gebouw volg dan de groene ‘UIT’bordjes, 
dit is de meest veilige route. Sluit ramen en deu
ren achter je, ga op een veilige plek buiten de 
rook staan en bel 112.

De volgende bijeenkomst is op donderdag 9 
november: dan komt Fré Schreiber uit Middel
stum ons vermaken met Groninger verhalen en 
anekdotes over onder anderen ‘Sunner meerten’.

Hillie Ramaker-Tepper
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Samen ouder worden in Garmerwolde
Stichting Jij & Co wil in samenwerking met het 
bestuur van de Garmerstee en Buurtzorg 
 Garmerwolde ouderen aan elkaar verbinden.
In Garmerwolde wonen ouderen die volop in het 
leven staan met hobby’s, vrijwilligerswerk, 
(klein)kinderen en allerlei andere activiteiten. En 
ouderen die, om welke reden ook, minder in 
staat zijn om mee te doen in het dorp en in de 
samenleving. 

Wij willen de ouderen die zich soms alleen of 
uitgeschakeld voelen verbinden aan ouderen 
die met plezier tijd en energie vrij willen maken 
voor dorpsgenoten die gezelschap en/of aan
spraak kunnen gebruiken.
De duo’s die na de verbinding ontstaan, bepalen 
zelf hoe en wat de inhoud van de verbinding 
wordt. De periode is in principe twee jaar. 
 Gedurende die jaren begeleidt Jij & Co de duo’s.

We hopen na twee jaar ten minste vijf duo’s te 
hebben gevormd en een werkwijze te hebben 
gevonden, waarbij het makkelijker is om met 
elkaar in contact te komen en samen afspraken 
te maken. Bent u geïnteresseerd? Mail Marleen 
Oostland van Jij & Co: info@jijen.co. Bellen kan 
ook: 06 50 584 729.

Marleen Oostland

Dansend hebben we de zomer verlaten. 
Op zaterdag 7 oktober gingen we dansend en 
zingend de herfst tegemoet op muziek van alle 
tijden, gedraaid en uitgezocht door Kees 
Zoethout en Eric Elbertsen. (foto Andries Hof, 
onderschrift Sieb-Klaas Iwema)

Horror spook-speurtocht
Eindelijk is hij er weer, de enige echte horror 
spookspeurtocht, voor iedereen die van grieze
len houdt. En wel op zaterdagavond 4 november 
2017.
Adviesleeftijd is vanaf 14 jaar, of met sterke 
zenuwen vanaf 12 jaar en onder begeleiding. 

Helaas, voor mensen in een rolstoel, met een 
rollator of voor hen die slecht ter been zijn: deel
name is niet mogelijk, in verband met mogelijk 
onoverbrugbare obstakels tijdens de tocht.
Aanmelden, individueel of per groepje, tot en 
met 3 november bij Wies van der Molen.

Te bereiken per email: wies.vd.molen@live.nl 
of telefoon 050 542 1412. 
Of eventueel ter plekke opgeven op 4 november 
tussen 18.00 en 19.00 uur, bij het Geweidehof, 
Geweideweg 7,  Garmerwolde. Let op: vol is vol.
Na afloop is er een griezelige horrordisco in 
dorpshuis De Leeuw, alwaar alle spoken en 
clowns zich verzamelen en waar de uitslag van 
de speurtocht bekend gemaakt wordt.
Entree €2,50 inclusief koffie/thee/ranja bij 
 vertrek, en 1 muntje na afloop in dorpshuis De 
Leeuw.
Parkeeradvies: Fietsen/brommers bij dorpshuis 
De Leeuw, auto’s aan de waterkant op de Oude 
Rijksweg of aan de Dorpsweg. 
Tot ziens op 4 november.

De gruwelijke griezelgroeten van de 
 Feestweekcommissie, in samenwerking met 

Loket Leefbaarheid

Zzzzombies! (foto Wim Moltmaker)
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De herfststorm van 12 oktober heeft in Thesinge 
een einde gemaakt aan het leven van een meer 
dan 100 jaar oude beeldbepalende kastanje
boom aan de Kapelstraat 6, de voormalige 
 pastorie waar Theo de Wit en Eveline Hilhorst 
wonen.
Er stonden in de tuin altijd twee kastanjereuzen. 
Maar door de kastanjeziekte was één boom 
zodanig verzwakt dat die in 2009 om veiligheids
redenen omgehaald moest worden. De andere 

Storm velt kastanje
boom werd jaarlijks gecontroleerd en scheen tot 
nu toe gezond te zijn. Maar de storm bracht aan 
het licht dat het binnenste toch zodanig ernstig 
was aangetast dat een fors deel van de stam 
niet bestand was tegen de wind en afscheurde. 
Gelukkig viel het stuk precies in de lengte richting 
van de gevel, waardoor de woning slechts licht 
beschadigd raakte.
Om ergere ongelukken te voorkomen moest het 
resterende deel van de boom zo snel mogelijk 

worden neergehaald. Die klus is op zaterdag 14 
oktober meteen uitgevoerd. En daarmee is een 
einde gekomen aan een stuk geschiedenis 
waaraan zelfs de oudste Thesingers herinnerin
gen hebben. Ze hebben namelijk allemaal wel 
kastanjes geraapt onder deze bomen. De laat
ste kastanjes zijn nog geraapt op de dag voor de 
storm.

Koos van de Belt

Een zeer fors deel van de meer dan 100 jaar oude kastanjeboom is 
omgewaaid (foto Theo de Wit) Wat rest is een groot gapend gat (foto Koos van de Belt)

De uitdrukking ‘kijken 
maar niet kopen’ ging 
niet op tijdens de 
rommelmarkt van 
vv GEO. 
Na afloop kon de 
tevreden penning-
meester maar liefst 
€ 1325 bijschrijven  
op de bankrekening. 
(foto Koos van de 
Belt)
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Voor de Sint op zaterdag 25 november in 
 Thesinge arriveert, willen we graag dat het kerk
hof er netjes bij ligt, dat snapt u natuurlijk. 
Daarom organiseren wij op dezelfde dag ’s mor
gens onze jaarlijkse natuurwerkmorgen bij de 
Kloosterkerk: bladeren harken en bomen 
snoeien. We beginnen om 9.00 uur en de 
 morgen duurt tot ongeveer 12.30 uur, zo zijn we 
ruim op tijd klaar voor de intocht van de goed
heiligman. Iedereen die zin heeft de handen uit 
de mouwen te steken is van harte welkom. 

Natuurwerkmorgen Kloosterkerk
Neem zo mogelijk gereedschap (snoeischaar, 
bladhark) mee. Om 10.00 uur is er pauze met 
koffie en de traditionele appeltaart met slag
room. Tijdens de pauze is er even tijd om stil te 
staan bij onze o zo geliefde grasmaaierpoule. 
Mocht je overigens onderdeel willen uitmaken 
van deze voor ons zo belangrijke groep gras
maaispecialisten (maximaal twee maal per jaar 
het kerkhof maaien), dan ben je van harte 
 welkom.

We sluiten de natuurwerkmorgen af met een 
drankje en Clara’s overheerlijke erwtensoep. Wil 
je helpen? Laat ons even weten dat je komt! Dat 
kan door te mailen naar pluc.plaatsman@gmail.
com of te bellen met 050 302 1927 of schiet een 
van ons even aan.

De plaatselijke commissie van de Stichting 
Oude Groninger Kerken Thesinge

Teun Ton, Theo de Wit, Kor van Zanten 
en Pluc Plaatsman

Zaterdag 14 oktober was weer de najaarsklusdag in Garmerwolde. Er werden door zo’n 25 
mensen verschillende klusjes gedaan bij het dorpshuis, de Garmerhof en de kerk. 
De dag werd afgesloten met een gezamenlijke lunch in De Leeuw. (foto Sieb-Klaas Iwema)

Schouw  openbare 
ruimte in 
Garmerwolde
In juli hebben Wies van der Molen, Karin Prins 
en Annemieke van der Beek de openbare ruimte 
in Garmerwolde geschouwd. Alles werd aan een 
inspectie onderworpen met de vraag of het vol
doet aan de onderhoudskwaliteitseisen van de 
gemeente Groningen. Van lichtmast tot gras
sprietje van speeltoestel tot losliggende tegels 
en andere obstakels. De bevindingen werden 
genoteerd en naar de gemeente Groningen 
teruggestuurd. Bepaalde opmerkingen zijn 
direct opgepakt en met sommige opmerkingen 
gebeurt niets. Als er niets mee gebeurt, voldoet 
het aan de gestelde onderhoudseisen en is het 
niet gevaarlijk. Vanuit de gemeente zijn bepaalde 
punten al opgepakt, zoals het opnieuw bestra
ten van het trottoir aan de W.F. Hildebrandstraat.

Wat kunnen we als dorpsbewoners zelf doen? 
Het overhangende groen bij trottoirs snoeien, 
zodat groot en klein met wandelwagen of rollator 
heerlijk door het dorp kan wandelen. Als het trot
toir goed vrij is van overhangend groen kan de 
gemeente het onkruid op de verharding ook beter 
beheersen. Wat volgt is nog een evaluatie tussen 
de gemeente Groningen en de schouwers.

Annemieke van der Beek

Najaarsklusdag in Garmerwolde

Wist-u-dat…
•  we nog steeds op zoek zijn 

naar iemand uit Garmerwolde 
die onze redactie wil ver
sterken?

•  u zich aan kunt melden via 
gentexpress@hotmail.com of 
via een van de redactieleden?

•  AvecPlezier wegens groot 
succes weer drie avonden 
kookt in dorpshuis Trefpunt?

•  deze avonden nu al volge
boekt zijn?

•  we hopen dat Remco er nog 
meer in de planning heeft?
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Het project Woldwijk in Ten Boer
Een alternatief en duurzaam project voor mensen die anders willen leven

Bericht de Garmer & Thesinger Express 
 normaal gesproken over zaken in en rond 
onze dorpen, dit keer maken we een uit
stapje naar Ten Boer. Om dorpsbewoners 
die geïnteresseerd zijn in andere manieren 
van leven of in duurzame en milieubewuste 
initiatieven op de hoogte te brengen van dit 
bijzondere project. We spreken af met Ties 
Betjes, een van de pioniers van Woldwijk. 

Woldwijk
In 2015 ging de gemeenteraad van Ten Boer 
akkoord met een nieuw plan voor de ongeveer 
40 hectare grond ten oosten van het dorp Ten 
Boer. Die grond was oorspronkelijk aangekocht 
voor woningbouw. De crisis gooide echter roet 
in het eten, want woningen kwamen er niet. Er 
ontstond een nieuw plan en de coöperatie Wold
wijk werd opgericht. In die coöperatie zijn ver
schillende organisaties als lid ingeschreven (zie 
woldwijk.nl). De coöperatie heeft agrarisch 
natuurbeheer, duurzame energieopwekking en 
een natuurlijke manier van bouwen, wonen en 
samenleven als doel. Ook wil de coöperatie van 
meerwaarde zijn voor de gemeente Ten Boer en 
omgeving. Al pionierend wil de coöperatie bij
dragen aan een gezonde en leefbare samen
leving. 
Volgens Ties Betjes, die samen met zijn vrouw 
Esther en dochters Zaza en Zwaan op het ter
rein van Woldwijk woont, zijn er in deze tijd veel 
mensen die zoeken naar een andere manier van 
wonen en leven. De huidige wet en regelgeving 
maken alternatieve vormen van wonen heel 
moeilijk. Alles wat afwijkt, past vaak niet in het 
beleid. Woldwijk is dan ook bedoeld als een 
soort proeftuin voor alternatieve woon en leef
vormen. In een folder van Woldwijk staat te 
lezen dat het project van het Ministerie van Infra
structuur & Milieu de officiële status ‘proeftuin 

nieuwe Omgevingswet’ kreeg. Een wet die in 
2020 zal worden aangepast. Dat maakt het pio
nieren voor Ties dan ook ‘zeker de moeite 
waard’. 

Als je ervoor gaat, dan ga je ervoor 
Ties, Esther en de kinderen wonen in een yurt 
(spreek uit ‘joert’). Hoewel het buiten echt herfst 
is, is het binnen in de nomadentent heel behaag
lijk. Er staan nog twee van dergelijke tenten. In 
totaal wonen er negen mensen op het terrein 
rond de leegstaande boerderij Woldwijk. Het 
collectief heet Staatjevrij. Ze maken gezamenlijk 
gebruik van het toilet en de douche in een ste
nen huis verderop. Daar koken ze om de beurt 
en eten er met elkaar. Het is een droom van Ties 
om ooit zijn eigen huis te gaan bouwen. 
Ties maakt deel uit van een bouwcollectief Mas 
con Menas. Dat bouwcollectief wil ecologisch 
bouwen en heeft al in binnen en buitenland aan 
verschillende duurzame bouwprojecten mee
gebouwd. Door die ruime bouwervaring werd 
Mas con Menas door CareX benaderd om mee 
te doen aan Woldwijk. CareX is een organisatie 
die veel leegstaande panden in Groningen 
beheert, zo ook de leegstaande boerderij in 
Woldwijk.
Ties en Esther woonden in Haarlem en zochten 
al een tijdje naar een locatie om hun droom uit 
te laten komen. Ze besloten de stap naar het 
Hoge Noorden te wagen. Ties ziet zijn zelfge
bouwde huis al staan in een mooie afwisselende 
omgeving met andere duurzame huizen, Tiny 
Houses (lutje hoeskes) en bedrijfjes met daarbij 
een grote gemeenschappelijke ruimte waar je 
contact hebt met anderen. Hij ziet het helemaal 
voor zich en zet zich er dan ook graag voor in. 
‘Als je ervoor gaat, dan ga je ervoor.’ 
Ook de bouwplannen in Woldwijk moeten vol
doen aan allerlei regels en worden beoordeeld 

door een commissie die onder andere bestaat 
uit de gemeente, de brandweer en bijvoorbeeld 
een landschapsarchitect.

Meerwaarde voor Ten Boer en omgeving
Een doel van Woldwijk is ook dat het project een 
meerwaarde moet hebben voor Ten Boer en 
omgeving. De leden van Staatjevrij dragen daar 
ieder met hun eigen kwaliteiten een steentje aan 
bij. Van de schuren kan bijvoorbeeld gebruik 
worden gemaakt voor een feest of een buurt
barbecue, maar ook van de grote overdekte 
pizza oven en een zitje op de buitenplaats. Er 
zijn ook plannen voor een ruimte waar mensen 
even langs kunnen komen voor een praatje en 
om van de schuur een ‘cultuurschuur’ te maken. 
Er worden workshops gegeven over het bouwen 
met leem, bijvoorbeeld een lemen pizzaoven. 
Sinds kort hebben ze geitjes en Esther is van 
plan om zelf geitenkaas te gaan maken. En in 
een van de schuren wordt druk gebouwd aan 
een meubelwerkplaats. 
Ties had in Bloemendaal al ervaring met een 
grote zelfoogsttuin. Hij gaat komend jaar de 
binnen tuin van het aangrenzende verpleeghuis 
Innersdijk wat bloemrijker maken. En naast de 
boerderij is hij dit jaar begonnen met de aanleg 
van een zelfoogsttuin die hij onderhoudt.
Voor 250 euro per jaar kun je er lid van worden 
en dan heb je gemiddeld elke week voor twee 
personen groenten van het seizoen. Deze week 
oogst hij boerenkool, aardappelen, pompoen, 
palmkool, bietjes, sla en andijvie. En er is ook 
een aanbieding! Mensen die nu lid worden beta
len voor het komende jaar 250 euro en liften 
gratis mee met de laatste oogst van dit jaar. Wie 
belangstelling heeft kan contact opnemen via 
info@zelfoogsttuintenboer.nl.

Irene Plaatsman

Twee van de drie yurts met daarachter het veld waarop Ties met zijn gezin hoopt te gaan wonen. Daarnaast Ties met dochter Zwaan bij 
de buitenplaats. (foto’s Simone Bouwstra)
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Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge
Zondag 5 november
dankdag voor gewas en arbeid
10.00 uur in Thesinge
drs. Postema uit Krewerd 
Zondag 12 november
clusterdienst; viering Avondmaal
9.30 uur in Thesinge 
ds. Pieterman uit Niekerk
Zondag 19 november
clusterdienst
10.00 uur in Ten Post 
mw. Swart uit Leens 

Zondag 26 november
gedachteniszondag 
10.00 uur in Thesinge
ds. Pol uit Zuidhorn 
Zondag 3 december
clusterdienst; 1e advent
9.30 uur in Stedum
ds. Kok uit Nijeveen

Zondag 29 oktober
9.30 uur ds. A. Hilbers (zendings
morgen)
14.00 uur zangdienst
Zondag 31 oktober
19.30 uur ds. H. de Graaf (dankdag)
Zondag 5 november
9.30 uur leesdienst
14.30 uur leesdienst
Zondag 12 november
9.30 uur ds. J. Huisman
17.00 uur ds. B. de Graaf

Zondag 19 november
9.30 uur prof. H.G.L. Peels (Heilig 
Avondmaal)
17.00 uur ds. H.D. Rietveld
Zondag 26 november
9.30 uur ds. C.A. den Hertog
14.30 uur leesdienst
Zondag 3 december
9.30 uur leesdienst
14.30 uur leesdienst

Zaterdagavond 18 november om 20.00 uur organiseert Stichting Felicitas 
in dorpshuis Trefpunt de vertoning van de film ’Een gedroomde samen
leving’ over 35 jaar Theater te Water. In 2016 besloot dit illustere theater
gezelschap na 35 jaar te stoppen. Daar waren heel veel mensen zeer 
teleurgesteld over, immers velen hadden genoten van doldwaze, vrolijke 
en soms meer serieuze voorstellingen. Saskia Jeulink en Stichting Beeld
lijn hebben over die 35 jaar een indringende korte film gemaakt. Je ziet 
archiefbeelden met gedeeltes uit voorstellingen en ook de moeizame strijd 
voor het behoud van het theater komt naar voren. De regisseur speelt met 

Op zondag 12 november wordt de Grand Prix van Brazilië verreden. Van
wege groot Nederlands succes leek het ons een goed idee deze race eens 
samen met een groot aantal racefans te bekijken.
Of u nou voor Max bent of een fervent Vettelfan, tijdens deze avond is 
passie voor autosport de gemene deler. 
De inloop is vanaf 15.30 uur, de race begint om 17.00 uur. Zo heeft u van 
tevoren even de tijd om meningen te delen en mee te doen aan ‘de groot
ste F1 fan van Thaisn e.o. quiz’. Tijdens de race verzorgt AvecPlezier een 
Braziliaans getinte burger met friet, kortom aan alles is gedacht!

Sluiting coupures Delfzijl
Op vrijdag 13 oktober hield het waterschap Noorderzijlvest voor relaties 
en de pers een oefening van de sluiting van de noordelijke coupure 
(onderbreking in de waterkering) in Delfzijl. Er zijn twee grote en twee 
kleine coupures; het poortje naar de haven bij het tankstation is de noor
delijke coupure. Men liet zowel de normale afsluiting met de deur zien als 
de samenwerking van de mensen die in geval van nood de alternatieve 
schotbalken moeten leggen. Want ja, techniek is en blijft techniek en de 
mensen in de omlanden willen wel graag droge voeten houden. Zo ook in 
het G&Tgebied. Het was een mooie leerzame middag.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Het sluiten van de deur met daarachter de alternatieve schotbalken 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

Mooie film over 35 jaar Theater te Water
de tijd, wisselt oude beelden af met recente en vertelt zo een prachtig 
sfeervol verhaal. De film draaide op Noorderzon, in Forum Images en nu 
in Thesinge. Kom naar deze 45 minuten durende ode aan een theater
gezelschap waar menigeen heimwee naar heeft.
De entree voor deze filmvoorstelling bedraagt € 5,00. Kaarten kunt u 
reserveren door een mail te sturen naar stichtingfelicitas@gmail.com of te 
bellen naar 06 14 948 438. U kunt ook aan de zaal een kaartje kopen, 
maar bedenk wel: ‘op is op’.

Stichting Felicitas

Formule 1 op groot scherm in Trefpunt
De kosten zijn € 10,00 p.p. exclusief de drankjes. Hiervoor krijgt u de 
F1voorbeschouwing en race op groot scherm, iets voor bij de borrel en 
een heerlijk diner. Maar bovenal, en dat is onbetaalbaar, een leuke en 
gezellige avond. Opgeven kan tot 3 november: in Thesinge door het opga
veformulier in te leveren, buiten Thesinge door langs te komen aan Molen
horn 11 in  Thesinge. Bij opgave graag gepast contant betalen. We hopen 
op een massale opkomst, graag tot dan!

Dorpsbelangen Thesinge en AvecPlezier
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Agenda
Foto van de m

aand

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  
1 december.
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 19 november vóór 18.00 uur 
via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.00  11.30 
uur: Inloopochtend Noaberstee.
Elke zaterdag
Thesinge; vanaf 16.00 uur: Café 
Molenzicht open.
Vrijdag 27 oktober
Ten Boer; 13.00  16.00 uur: 
Aanleveren snoeihout op Boltweg 1.
Zondag 29 oktober
Ruischerbrug, Thesinge, Zuidwolde; 
vanaf 12.15 uur: Meziek mit Bus.
Vrijdag 3 november 
Garmerwolde, De Leeuw; vanaf 
17.00 uur: Dorpsborrel met 
maaltijd en frituur voor de 
kinderen.
Zaterdag 4 november
  Garmerwolde, Het Geweide Hof; 

vanaf 19.00 uur: Horror 
spookspeurtocht met aansluitend 
horrordisco in De Leeuw. Zie 
artikel.

  Thesinge; vanaf 9.00 uur: 
Ophalen oud papier.

Zondag 5 november 
Thesinge, begraafplaats Molen
weg; 18.00  20.00 uur: Allerzielen.
Donderdag 9 november
Garmerwolde, De Leeuw; 14.30 
uur: Bijeenkomst Garmerstee. 
‘Sunnermeerten’ met Fré 
Schreiber uit Middelstum.
Zondag 12 november
Thesinge, Trefpunt; vanaf 15.30 
uur: Formule 1 op groot scherm. 
Zie artikel.
Maandag 13 november
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 
uur: Najaarsvergadering Dorps
belangen.
Dinsdag 14 november
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 
uur: Klaverjassen bij ‘De Soos’.
Dinsdag 14 en woensdag 15 
november
Thesinge, Trefpunt; 19.30 uur: 
Herhalingscursus Reanimatie/
AED. Zie artikel.

Donderdag 16 november
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00  
22.00 uur: Introductieles 
 Improvisatietheatergroep.
Vrijdag 17 november
Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 
Ophalen oud papier.
Zaterdag 18 november
Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur: 
Film ‘Een gedroomde samen
leving’; 35 jaar Theater te Water. 
Zie artikel.
Maandag 20 november
  Garmerwolde; 8.30  9.30 uur: 

Chemokar op de parkeerplaats 
t.o. de Koningsheert.

  Thesinge; 9.45  10.45 uur: 
Chemo kar op het Hendrik Ridder
plein.

Zaterdag 25 november
  Thesinge, Kloosterkerk; 09.00 

uur: Natuurwerkmorgen 
Plaatselijke Commissie. Zie 
artikel.

  Thesinge; 13.30 uur: Intocht van 
Sinterklaas.

Mist verfraait in de vroege ochtend het web dat de spin ‘s nachts geweven heeft. Ondanks een 
zeer fraai nazomerweekend weten we weer: het is herfst. (foto Koos van de Belt)

‘De Soos’
De klaverjasavond in oktober heeft 
de volgende uitslag opgeleverd:
Jannes Ramaker  5235
Detta van der Molen  5231
Pia Pops  4931
Kees Wierenga  4747
De volgende keer is op dinsdag 
14 november, aanvang 20.00 uur, 
in dorpshuis De Leeuw te 
Garmerwolde. Wie komt de club 
versterken? Er wordt niet met het 
mes op tafel gespeeld.

Donderdag 30 november
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 
uur: Koffiemorgen. Zowel dames 
als heren zijn van harte welkom.
Vrijdag 1 december
Thesinge, Trefpunt; 18.00 uur:  
Ber & Stoetje met aansluitend 
Pietendisco.

We zoeken nog een nieuw redactielid 
uit Garmerwolde. 
Meer weten? Neem contact op met 
een van de redactieleden.


