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Kerstspecial
U bent van ons gewend dat de laatste krant van het jaar een thema 
heeft. Tijdens redactievergaderingen komt in de loop van het jaar 
al vroeg de vraag op: ‘Wat wordt het thema voor de kerstkrant?’ Als 
we eenmaal een onderwerp vastgesteld hebben, volgt er een ander 
probleem. De kerstkrant komt al voor kerst uit, een week eerder 
dus dan anders. Dat betekent dat we dorpsbewoners al moeten in-
terviewen als Sinterklaas nog niet vertrokken is. Om de kerstsfeer 
te verhogen worden er voor de foto soms wat kerstballen neerge-
legd, een kaarsje aangestoken of een kerstmuts opgezet.

Gelukkig komt het altijd goed, want we zijn gewend vooruit te denken. 
Dat moet ook wel. Iedere vergadering begint met het samenstellen van 
de volgende krant. Wat ligt er nog, wat is er binnen, wie heeft ideeën 
voor de nieuwe krant en wie gaat wie interviewen? Wat er spontaan 
binnenkomt is een baaierd aan foto’s en stukjes van dorpsgenoten, 
persberichten, tips, ideeën enzovoort. Pas als we weten dat het met de 
nieuwe krant goedkomt, evalueren we de krant van de maand ervoor.

De Garmer & Thesinger Express wordt door vijftien vrijwilligers gemaakt, 
vervolgens opgemaakt, gedrukt en door vier bezorgers rondgebracht.
De bezorgers krijgen een bescheiden vergoeding, opmaak en drukker 
worden betaald.
De redactie vergadert, schrijft en/of maakt foto’s, de eindredacteur van 
dienst verzamelt de kopij (de geplande redactiestukken en de spontaan 
aangeleverde) en ‘bouwt’ tenslotte de krant.

1e dinsdag van de maand; 
Redactievergadering: voorzitter Truus, 
notulist Detta (verder iedereen aanwezig: 
Harjo, Freek, Hillie, Karla, Tjakko, Andries, 
Koos, Metha, Lucie, Irene, Aly (af en toe), 
Jan, Marja, Henk, Yvonne). Bespreken de 
nieuwe krant aan de hand van de ideeën die 
tijdens de vergadering binnen komen of 
aanstaande gebeurtenissen in de dorpen.
De laatste krant wordt kritisch doorgenomen.

Schrijvers schrijven: 
alle redactieleden 

en nog een flink aantal freelancers

Fotografen fotograferen: 
Koos van de Belt, Andries Hof, 

Henk Tammens

tot 3e zondag 
daarna:
Inleveren 
kopij 

Ook veel 
‘wilde’ (spontane) 
kopij komt 
binnen.

De eindredactie 
controleert en redigeert: 

boven genoemd aangevuld met 
Hillie, Metha en Lucie

De makers 
zorgen afwisselend voor het 

opzetten van de krant: 
Jan, Marja en Yvonne

Zo komt de krant tot stand
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Er zijn drie bouwers die elkaar afwisselen en nog drie eindredacteuren 
die na het bouwen helpen met het eindresultaat. Dat gaat dan naar de 
opmaak: de artikelen worden met de foto’s en de advertenties in de 
computer ‘gezet’. Tenslotte wordt de krant gedrukt en verspreid.
Dat is een heel proces binnen een korte periode, met een echte 
deadline dus, anders komt hij niet op tijd bij u in de bus.
Tenslotte: de G&T is een stichting en daarom hebben een aantal 
redactieleden ook nog functies als voorzitter, secretaris, penningmeester 
en bestuurslid.

In deze kerstspecial hebben redactieleden een foto aangeleverd, een 
herinnering, een activiteit, een recept of onze inmiddels traditionele 
kerstpuzzel. Het leek ons ook goed om op de grens van 2017 naar 2018 
de weg van de krant te beschrijven. De redactieleden hebben allemaal 
verschillende taken en vertellen daarover. Sommigen leverden samen 
iets aan en anderen schreven zelf een stukje.
De weg van de G&T voordat de krant bij u in de bus komt. U als lezer 
bent uiteindelijk het belangrijkst, want als u er niet was, dan was er ook 
geen krant.
De redactie bedankt iedereen die regelmatig een artikel of een foto 
inzendt. We hopen dat jullie dat ook in 2018 blijven doen!

De redactie

We wensen alle lezers prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Irene Plaatsman schrijft

De stukjes die ik het liefste schrijf gaan over mensen, 

jong en oud. Ik vind het heel leuk om ze in de schijn

werpers te zetten. Ik vind het ook belangrijk om wat er 

gezegd wordt zorgvuldig op te schrijven. Iemand moet 

echt het gevoel hebben dat het zijn of haar stukje is. 

Degene die geïnterviewd is, krijgt altijd het artikel te 

lezen voordat het in de krant komt. Als ik dan een reactie 

krijg dat iemand blij is met een stukje of er trots op is, 

dan is mijn dag goed. Daar doe ik het voor. 

Irene Plaatsman (foto Pluc Plaatsman)

foto voorpagina Sieb-Klaas Iwema



1e 
dinsdag 
van 
de 
maand

donderdag 
Eindredactie vergadering 
door deze 6. Foto’s 
worden uitgezocht, de 
krant wordt inhoudelijk 
doorgenomen

vanaf maandag 
voor verschijning
Aly maakt de 
krant op

Metha en Lucie 
controleren afwisselend 

de opmaak van Aly

woensdag 
de krant gaat 
naar de 
drukker, wordt 
donderdag 
gedrukt

vrijdag 
de kranten 
komen binnen 
bij distributeur 
Karla, 
zij zorgt dat de 
kranten bij de 
bezorgers 
komen

vrijdag / zaterdag 
de bezorgers bezorgen: 
Jakob (Thesinge), 
Miranda (Garmerwolde), 
Dienco (Ruischerbrug) 
en Ellen (Ten Boer)

Lucie verzorgt de postabonnees 

de lezer leest
De eindredacteur van 

dienst ploetert!
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Krantjerollen
Het ‘krantjerollen’ is een jarenlange traditie bij de G&T. 
De redactieleden komen vlak voor kerst steeds weer bij 
iemand anders samen om de kaarsen in de krantjes te 
rollen. U denkt misschien: ‘Een kaars in een krantje 
rollen? Dat is een makkie.’ Niets is minder waar! Je 
moet het echt leren en het lukt je niet alleen, je moet het 
met iemand samen doen. De kaars moet stijf in de krant 
gerold en de rode strik moet er strak omheen gebonden 
worden. De kaars mag er namelijk niet uitvallen want 
dat is lastig voor de bezorgers en niet leuk voor de 
lezers.
Eenieder neemt hapjes en drankjes mee en het wordt 
altijd een gezellige boel. Daarbij komt dat de meesten 
van ons uitzien naar een paar dagen vakantie en dat 
iedereen opgelucht is dat het gelukt is om het afgelopen 
jaar weer twaalf kranten te laten verschijnen. En dat 
moet gevierd!

Irene Plaatsman

Krantjerollen in 2014 (foto Joost van den Berg)

De eindredactie van de Garmer & Thesinger Express bestaat uit zes 
personen: grofweg gezegd zijn er drie makers en drie controleurs. Jan 
Ceulen, Marja Wijnand en ik (sinds begin dit jaar) wisselen van dienst en 
maken eens in de drie maanden de krant. Als ‘maker’ zorg je er voor dat 
alle ingekomen stukken gecombi neerd worden tot een document waar 
grafisch ontwerper Aly Pepping mee aan de slag kan. Je houdt de 
mailbox in de gaten, checkt of alles op tijd binnen is, of de artikelen 

Taalles en de puntjes op de i
compleet zijn en of de foto’s groot genoeg zijn voor plaatsing. Naast de 
artikelen die we als redactie gepland hebben komt er altijd wel extra kopij 
binnen. 
Alle teksten worden gecombineerd in een Worddocument met daarin 
aanwijzingen voor de opmaak. Foto’s worden van titel en onder  schrift 
voorzien en het document wordt voor de eerste leesronde rondgestuurd 
onder de leden van de eindredactie (dat zijn wij drieën aan  gevuld met 

Hillie Ramaker, Metha Nijkamp en Lucie Kol). Iedereen 
leest de eerste versie (en huivert soms) en op de eerstvol
gende donderdag komen we bij elkaar. Opmerkingen 
worden besproken en bij de artikelen worden foto’s 
uitgezocht. Het document wordt door de maker bijgewerkt 
en gaat daarna nogmaals via de mail rond voor een 
volgende correctieronde. Altijd weer verbaasd dat toch 
iedereen er weer wat fouten uithaalt. Van Jan krijgen we 
regel matig een taallesje en vooral Hillie zet de laatste 
puntjes op de i. Op zondagavond wordt het definitieve 
document geüpload naar de ‘cloud’ en kan Aly er mee aan 
het werk.

Wat ik zelf zo leuk vind aan meewerken aan de krant? Op 
deze manier krijg je mee wat er in het dorp speelt, ik leer in 
razend tempo de bewoners met hun mooie verhalen 
kennen en ben verrast over de betrokkenheid van 
iedereen. Die krant staat zo toch elke keer weer vol met 
leuke, afwisselende verhalen.

Yvonne Broekhuizen
‘Sneak preview’: de eindredactie aan het werk bij Yvonne (foto Simone Bouwstra)



Schrijven 
als redactielid
Schrijven. Het klinkt alsof je achter een computer, of een vel papier 
zo u wilt, gaat zitten en er een stuk voor de G&T uit de pen rolt. 
Toevallig is dat voor dit stukje min of meer het geval, maar meestal 
komt er veel meer bij kijken. 

Het begint bij de redactievergadering. Waar gaan we over schrijven? 
Elke keer merk ik dan dat ik eigenlijk niet goed op de hoogte ben van 
alles wat er in de dorpen speelt. Gelukkig zijn er genoeg redactieleden 
met een stevigere vinger aan de pols en zodoende worden er 
altijd wel een aantal interessante onderwerpen gevonden om 
over te schrijven. Voor veel onderwerpen gaan we vervolgens 
iemand interviewen. Daarvoor moet al op redelijk korte termijn na 
de vergadering een afspraak met iemand geregeld worden. Agenda’s 
moeten worden afgestemd en zelfs voor een maandblad blijk je dan 
soms toch een beetje in tijdnood te komen. Het leuke is dat je op deze 
manier als schrijver elke maand wel weer met dorpsgenoten in contact 
komt en vaak heel gezellig een gesprek hebt over allerlei onderwerpen. 
Het verbreedt je eigen kijk op de dorpen waarin we leven.

Na een uur, of soms ook wel een paar uur, met iemand gesproken te 
hebben is het zaak om een lopend verhaal te maken van alles wat er 
gezegd is. Voor mij begint dat verhaal vaak al vorm te krijgen zodra ik na 
een interview weer op weg ben naar huis. In elk gesprek zijn er wel 
dingen die opvallen, die ik leuk vind. Daar schrijf ik een verhaal omheen 
en dan is het hopen dat de lezer, maar ook de geïnterviewde, tevreden 
is. De geïnterviewde leest het stuk altijd eerst, voordat het in de krant 
komt. Dat is soms best spannend, want je wilt wel graag dat hij of zij 
tevreden is. Als het dan ingeleverd is bij de eindredactie valt na enige 
tijd de krant weer op de mat en dan blijkt het verhaal dat je hebt 
geschreven ineens een heus artikel in G&T opmaak te zijn. Dat is elke 
keer best een trots momentje!

Freek Mandema

Kerst‘menu’

Een kerstmenu samenstellen: dat kost nogal wat moeite. Dat 

is dan ook precies de reden dat we, wanneer we met kerst 

met familie en vrienden bij mijn zus Jolijn eten, dit 

samenstellen al enkele jaren niet meer doen. Toch eten we 

volop en komt er altijd een gevarieerd maar bij elkaar 

passend menu op tafel. In dit artikel dan ook geen uitgespeld 

menu, maar vooral een tip hoe dit voor elkaar te krijgen.

Bij ons begint het met een WhatsAppgroep die elk jaar zo 

rond november weer begint te leven. Wie doen er weer mee 

met het kerstdiner bij Jolijn? Als dat een beetje duidelijk is worden 

er twee afspraken gemaakt. De eerste is het thema van het diner. 

Dat is elk jaar een ander land, zo is Rusland al een keer 

langsgekomen en ook Engeland en een aantal andere landen. 

Daarna roept iedereen welke gang hij of zij gaat maken. Dat kan 

een voorgerecht, hoofdgerecht of nagerecht zijn, maar hoe meer 

mensen er zijn, hoe meer gangen er verzonnen kunnen worden. 

Ik noem een appetizer, iets voor bij de koffie, een tussengerecht, 

een bijgerecht, een drankje. Creativiteit is hierbij de sleutel! Als 

iedereen dan weet wat voor gerecht en binnen welk thema er 

gekookt wordt, is het vervolgens ieder voor zich tot aan het 

kerstdiner. Elke keer levert dit een verrassende variatie aan 

gerechten op, maar door het instellen van een thema komt alles 

samen en eet iedereen uiteindelijk een uitgebreid menu!

De meester
Ik zit in het bestuur als meester der 
penningen en als secretaris. Ik beheer de 
financiën, zodat ook volgend jaar weer 
elke maand een krant kan worden 
uitgegeven. 
Tevens doe ik de administratie van de 
abonnees en adverteerders.  
Ik verstuur de rekeningen of ik incasseer 
het abonnements  geld middels een sepa 
incasso en ik doe de betalingen van de 
rekeningen die de krant binnenkrijgt.
Af en toe stuur ik een herinnering wanneer 
een abonnee of adverteerder de rekening 
is vergeten. 
Elke maand maak ik ook de bezorglijsten 
die Karla en Lucie nodig hebben. 
Voordat we een nieuw krantjaar in gaan, 
elk jaar in april, maak ik een begroting en 
een advertentieschema voor het jaar dat 
komt. Na het krantjaar maak ik de 
jaarrekening op.

Tjakko Tjakkes

Heel soms gebeuren de dingen waar je bang voor bent ook echt... Hier kijkt Lucie 
vanuit ‘de suite’ (de bunker) van het UMCG even mee met de G&T. (foto Matthijs Kol) 4
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Kerst‘menu’

Een kerstmenu samenstellen: dat kost nogal wat moeite. Dat 

is dan ook precies de reden dat we, wanneer we met kerst 

met familie en vrienden bij mijn zus Jolijn eten, dit 

samenstellen al enkele jaren niet meer doen. Toch eten we 

volop en komt er altijd een gevarieerd maar bij elkaar 

passend menu op tafel. In dit artikel dan ook geen uitgespeld 

menu, maar vooral een tip hoe dit voor elkaar te krijgen.

Bij ons begint het met een WhatsAppgroep die elk jaar zo 

rond november weer begint te leven. Wie doen er weer mee 

met het kerstdiner bij Jolijn? Als dat een beetje duidelijk is worden 

er twee afspraken gemaakt. De eerste is het thema van het diner. 

Dat is elk jaar een ander land, zo is Rusland al een keer 

langsgekomen en ook Engeland en een aantal andere landen. 

Daarna roept iedereen welke gang hij of zij gaat maken. Dat kan 

een voorgerecht, hoofdgerecht of nagerecht zijn, maar hoe meer 

mensen er zijn, hoe meer gangen er verzonnen kunnen worden. 

Ik noem een appetizer, iets voor bij de koffie, een tussengerecht, 

een bijgerecht, een drankje. Creativiteit is hierbij de sleutel! Als 

iedereen dan weet wat voor gerecht en binnen welk thema er 

gekookt wordt, is het vervolgens ieder voor zich tot aan het 

kerstdiner. Elke keer levert dit een verrassende variatie aan 

gerechten op, maar door het instellen van een thema komt alles 

samen en eet iedereen uiteindelijk een uitgebreid menu!

Veul zegen t Nijjoar
Nijjoarsdag is van oldsheer n dag om femilie, 

vrunden en bekenden veul zegen in t nije joar 

te wènsen. Vrouger luipen aarbaiderskinder 

met n kuzzensloop bie deuren langs en noa de 

nijjoarswèns kregen ze n stuk kouk of 

òlwieven. Bie femilie en de noaste buren 

werren kinder binnenroupen en kregen z’ook n 

zeupke (rezienen op sap of n zuit drankje) en n 

rolletje.

n Ol buurvraauw vertelde mie ais dat zai de 

kouk en òlwieven bie heur thoes in n melkbus 

deden en der din in meertmoand nog met 

mekoar van genoten. Dat was dou nog wat 

biezunders, dat kreeg je nait aal doage.

Dij tied heb ik nait meer metmokt. Wel gingen 

wie altied noar mien opa en opoe tou, weer of 

gain weer. Zo kin ik mie nog herinnern dat er 

ais – t zel zo rond 1960 wèst weden  halle 

hoge snijdunen laggen en wie der hoast nait 

deurhìn baggern konden. Mor wie mozzen en 

zollen der hìn!

Dij tredietsie hemmen wie ook deurgeven aan 

onze kinder. t Mot al hal gek lopen, willen wie 

mekoar op nijjoarsdag nait zain … Al bennen 

der in dizze tied wel meer mögelkheden en kin 

je bie hal min weer ook volstoan met n 

telefoontje.

Veurbeeld van n nijjoarsdeuntje, opzegd 

deur kinder:

Veul zegen in t Nijjoar,

Voader en Moeke sloapen bie mekoar;

Ik sloap in de krubbe.

Krubbe is hìn te moaken,

Ik sloap onder t loaken;

t Loaken is in de waaske,

Ik sloap op de aaske;

De aaske is van de heerd,

Ik sloap op peerd;

t Peerd staait op staal,

Ik sloap overaal;

Moes in kist,

Stil is t.

Manusje van alles
Ik zit al vanaf oktober 1990 bij de G&T. Mijn eerste bijdrage als gastschrijfster ging over een 
bijeenkomst van de Vrouwenraad met een Groningse schrijfster. Aangezien ik net een cursus 
Gronings op Radio Noord had gevolgd, stelde mijn oudste dochter voor om het verhaal in het 
Gronings te schrijven. En zo is het gekomen…
In al die jaren heb ik al van alles gedaan: van interviews bij de mensen thuis en verslagen van 
bijeenkomsten, het uitwerken van binnengekomen kopij tot de eindredactie in mijn eentje en –  
in bijzondere gevallen – controleren van de layout. Nu houd ik mij nog voornamelijk bezig met 
verslagen van Dorpsbelangen, de Garmerstee, Het Hofje, exposities in de kerk, enzovoort en 
draai ik mee in de eindredactie.

Hillie Ramaker-Tepper

Hillie en voormalig redactielid Mareen Becking strikken de kaars zo strak mogelijk in de krant 
(foto Desiree Luiken)

Herinneringen aan kerst en oudjaar 

Als kind ging ik naar de openbare lagere school in Thesinge. Ik keek 
ieder jaar weer uit naar het kerstfeest van de zondagschool in 
Garmerwolde. Ik zat namelijk ook op de zondagschool. Dat kerstfeest 
werd altijd gehouden op tweede kerstdag. Ik weet nog dat we een 

houten plankje kregen, versierd met rood crêpepapier en met een 
kaarsje erop. We mochten dan door de kerk lopen met dat kaarsje. 
Dat vond ik heel spannend. Ik leefde er echt naar toe. We zaten 
met alle kinderen helemaal vooraan. We zongen liedjes en er 
waren verhalen. Het was heel sfeervol; een echte happening. Ik 

vond het ook leuk omdat ik zo contact kreeg met kinderen uit 
Garmerwolde want onze school in Thesinge was erg klein.
Ik herinner me ook, dat was jaren later, toen we aan de 
Lageweg woonden, dat mijn zoon Dennis een keer heel graag 
op Oudejaarsavond naar het grote vuur aan de Oude 
Rijksweg wilde. We gingen er samen heen. Dennis had zich 

er enorm op verheugd, maar toen hij er kwam vond hij het 
vuur en het vuurwerk veel te spannend, dus keerden we 
al gauw weer terug naar huis. Daarna hoefde Dennis er 
nooit meer heen.

Ook de gezelligheid van al die jaren krantjerollen, vlak voor 
kerst, zal ik niet snel vergeten.

Karla Postma
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Vlees met de kerst?
Onze Garmer hoffotograaf Andries Hof brengt de kerst op geheel 

eigen wijze door: hij verzorgt de kerstdis voor zijn planten. 

Hierbij zijn ‘Verzorgingstip Tropische Nephetnes tijdens de winter’.

Beste plantenliefhebbers,

Voor tropische vleesetende planten is de winterperiode een 
moeilijke tijd. Deze plantensoort kent geen seizoenen. Je 
zou dus thuis een zomer moeten nadoen met veel licht en 
warmte. Door het uitblijven van insecten in deze periode 
krijgt deze plantensoort bovendien nog een voedingstekort.
Dit kun je oplossen door deze grote bekerplant bij te voeren. 
Door maandelijks kleine snippertjes eiwit, die je bij het 
ontbijt van een gekookt eitje kunt afschrapen, in de bekers 
te stoppen, kun je ervoor zorgen dat de planten in het 
voorjaar weer aan een groeispurt beginnen.

Andries Hof

Grote bekerplant lust ook een eitje (foto Andries Hof)

In de zomer van 1982 zijn Betsy en ik in 
Thesinge komen wonen en daar hebben we 
geen dag spijt van gehad. Diverse activiteiten 
in het dorpsleven zijn in de afgelopen 35 jaar 
veranderd of zelfs verdwenen, maar er zijn ook 
nog activiteiten die wij in 1982 al hebben 
mee gemaakt. Zoals het ontwaken op kerst
morgen met kerstmuziek. Voor ons een 
com pleet nieuwe ervaring om ’s morgens heel 
vroeg in de slaapkamer de klanken van 
bekende kerstliedjes te horen doordringen. 
Later die dag hoorden we van deze traditie, 
waarbij muzikanten van muziekvereniging 
Juliana op eerste kerstdag ‘s morgens van 
6.00 tot 8.00 uur door het dorp trekken om 
kerstmuziek te spelen. In 1995 is de muziek
vereniging ter ziele gegaan, maar een aantal 

muzikanten zette de traditie voort. Na enige 
jaren sloten een aantal zangers en zangeres
sen zich bij de muzikanten aan. 

In 2008 hebben we op kerstavond voor het 
eerst de wekker geprogrammeerd op 5.30 uur. 
Dit jaar zullen we dat voor het tiende achter
eenvolgende jaar doen. Vroeg genoeg om rond 
6.00 uur op pad te gaan om onder het licht van 
lantaarnpalen mee te zingen in het groepje dat 
de bewoners van Thesinge met muziek en 
zang laat ontwaken.
In die tien jaar is het clubje min of meer 
ongewijzigd gebleven. Lammert, Carolien, 
Titia, Pluc, Hans, Gerard en Daan zijn zo’n 
beetje de vaste muzikanten, Roelie, Kor, 
Johanna, Renger, Theo, Desiree, Ria, Betsy en 

ik min of meer de vaste vocalisten. Gelukkig 
sluiten de laatste jaren enkele nieuwkomers 
aan, hopelijk zijn dat blijvers.
In de negen jaar die ik nu meezing hebben we 
zo’n beetje alle weersomstandigheden over 
ons heen gekregen die we rond de kerstdagen 
kunnen verwachten. Windstilte, sneeuw, regen, 
mistig, winderig en vriezend weer. Maar ik heb 
nog niet meegemaakt dat de weersomstandig
heden zo slecht waren dat we de tocht moesten 
afblazen, hoewel de blazers het bij tijd en wijle 
moeilijk hebben gehad om de ventielen van hun 
instrument vorstvrij te houden. En spelen in de 
regen is voor hen ook geen pretje. Wij als 
zangers steken de handen dan diep in de 
zakken en blijven zo warm genoeg.
De ronde door Thesinge duurt ongeveer twee 
uur. Omstreeks acht uur melden we ons dan bij 
mevrouw Ritsema, die in een lekker warme 
kamer een heerlijk kerstontbijt voor ons heeft 
klaarstaan. Daarna nog even naar huis en om 
tien uur naar de kerk voor de kinderkerstfeest
dienst. 
De vroege kerstmuziek is voor mij een van de 
vaste activiteiten van de kerstdagen geworden. 
Een andere zekerheid is nog steeds het in de 
bus rollen van de kersteditie van de G&T. Nog 
steeds in zwartwit en zover ik mij kan heugen 
altijd voorzien van een kaars. Vanaf dit jaar 
draag ik daar ook een steentje aan bij.
Ik hoop aan zowel het zingen als aan het 
verschijnen van de G&T nog jaren mee te 
mogen werken.

Koos van de Belt

Kerstmorgen

Zingen en spelen op de Til (foto Koos van de Belt)
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Van 9258 woorden
en 23 foto’s tot 
een complete G&T
Maandagochtend 9.00 uur
De maandag vóór het verschijnen van de krant is mijn G&T dag. 
Om een uur of negen haal ik de tekst en beeldkopij van de 
G&Tserver, die daar door de eindredactie is neergezet. Het is 
elke keer een uitdaging om alle teksten, foto’s en adver ten ties 
zo te plaatsen dat alles op 12 of 16 pagina’s past en er voor te 
zorgen dat de krant er goed uitziet. Ik begin er met veel plezier 
aan, ook al weet ik dat er waarschijnlijk ergens in de middag 
een moment komt dat ik met de handen in het haar zal zitten…

14.00 uur
Het is zover: ik heb ruimte over of juist ruimte tekort. Er zijn 
artikelen die niet passen waar ik ze wil hebben. En er zijn 5 
advertenties die nog geen plek hebben!
Dan begint het grote schuiven met tekst en het opblazen of 
juist kleiner maken van foto’s. Als dat niet werkt, kan over
leggen met de eindredactie helpen. Of ik ga even heel iets 
anders doen om daarna met een frisse blik opeens de 
oplossing te zien. Want linksom of rechtsom komt het altijd 
goed.

17.30 uur
Aan het eind van de middag kan ik de eerste versie van de krant 
naar Metha of Lucie sturen. Zij bekijken de krant kritisch op 
fouten en hebben vaak nog wel suggesties voor verbete ringen. 

Dinsdag tussen de bedrijven door
De foto’s moeten nog zwartwit gemaakt worden. Bij veel 
kleuren foto’s is dat nog niet zo eenvoudig. Foto’s bij kunstlicht 
die nogal rood zijn, foto’s met mensen waarvan een deel in het 

donker zit terwijl anderen juist overbelicht zijn, kleding die in 
kleur afwisselend is maar in zwartwit te weinig tinten grijs 
bevat. Om daar levendige, contrastrijke zwartwitfoto’s van te 
maken zijn soms heel wat kunstgrepen nodig. Leve Photoshop.
Ondertussen komen de correcties van de redactie binnen. 
Gelukkig gaat het meestal om punten op de i: een naam 
verkeerd gespeld, een lijntje dat niet goed staat, foto A iets 
kleiner zodat foto B groter kan, etc. Als het nodig is schuift 
Metha aan om samen een knelpunt op te lossen. 

Woensdag
Als de krant tenslotte helemaal klaar is en Metha en Lucie 
akkoord zijn, stuur ik hem naar de drukker. Het eindresultaat 
krijg je elk laatste weekend van de maand in de bus.

Aly Pepping

Woensdag: de punten op de i (foto Ton Ensing)

Eindredactrice

Ik ben vier jaar geleden begonnen als 

eind redactrice bij de G&T. Ik had tijdelijk 

geen werk en wilde graag vrijwilligerswerk 

doen. En prompt werd er iemand gezocht 

bij de krant. Dit leek mij iets voor mij, omdat 

ik ten eerste corrigeren, knippen en plakken 

erg leuk vind en ten tweede op die manier 

in contact zou komen met meerdere 

Gaarmwolders en Taisners en alle verhalen 

mee zou krijgen uit eerste hand. Dat was 

zo, is nog steeds zo en blijft hopelijk nog 

een hele tijd zo.

Kloksmeren
In 2010 zijn mijn man en ik in Garmerwolde komen wonen. Al snel hadden we door 
dat er erg veel sociale dingen worden georganiseerd. Een van de eerste die we 
meemaakten was het kloksmeren. Op een briefje in de brievenbus werd aange
kondigd dat er met de jaarwisseling, net na twaalf uur, weer kloksmeren zou zijn bij 
de kerk en dat onder het genot van een hapje en een drankje men elkaar een 
gelukkig nieuwjaar kon wensen.
Wat dat kloksmeren was werd niet uitgelegd... Dus ik zag al beelden voor me van 
boter die op kerstklokken werd gesmeerd of, iets logischer, de klokraderen die 
gesmeerd moesten worden en dat iedereen daarbij kon helpen. Gelukkig kon onze 
buurvrouw ons uitleggen wat het wel was: een oude gewoonte in deze omstreken, 
waarbij men zelf de klok mocht luiden. Dit leek ons een leuke kennismaking met het 
dorp.
Hoewel ik niet zo van oud en nieuw houd (weer een jaar voorbij… vuurwerk met een 
hoop lawaai en hoge schrikfactor…) en daarom eigenlijk elk jaar naar warmer oorden 
vertrek, zijn we thuisgebleven en toch richting de kerk gelopen. Wat een leuke 
gewoonte! Opgegroeid in Stad en jaren in Utrecht gewoond hebbende, was ik 
helemaal niet meer gewend aan zulke leuke gezamenlijke tradities.
Kloksmeren: wat mij betreft een traditie die nooit meer verloren gaat.

Marja Wijnand-de Poel
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Kerstpuzzel
Hoezee, dit jaar wederom een G&Tkerstpuzzel, waarmee net zoals in de 
voorgaande jaren ook weer prijzen te winnen vallen! En zoals het de 
decembermaand betaamt staat deze kerstpuzzel in het teken van terug
blikken, lijstjes en jaaroverzichten. Gerelateerd aan het G&Teinde
jaarthema ‘de weg van de krant’ behandelt de puzzel de weg van de krant 
door het afgelopen jaar. Met andere woorden, een soort van (zeer selec
tief) G&Tjaaroverzicht, waarbij elke opgave op een of andere manier iets 
te maken heeft met een nieuwsfeitje uit Garmerwolde en/of Thesinge in 
2017. Bij het invullen mag u eventuele spaties in de antwoorden negeren 
(bijvoorbeeld: ‘oud en nieuw’ wordt ‘oudennieuw’) .

De oplossing van de puzzel is het woord dat wordt gevormd in het grijze 
gedeelte. Deze oplossing kun je opsturen naar de G&Tredactie via email 
naar puzzel@gentexpress.nl, of inleveren (met duidelijk uw naam en 
adres) bij een van de volgende adressen: Dorpsweg 26, Garmerwolde of 
G.N. Schutterlaan 7, Thesinge. Als je dit voor 21 januari doet dan maak 
je kans op een Agrishoptegoedbon.
Ga er maar eens lekker voor zitten bij kachel of kerstboom. In je eentje of, 
beter nog, met de hele familie.
Fijne feestdagen gewenst en veel puzzelplezier!

Dr B. Denker

Opgaven:
1  Uit de categorie ‘afgelopen jaar aan ons ontvallen’: wat 

is de naam van het ‘café’ in Garmerwolde dat er dit jaar 
mee stopte?

2  Dit jaar was het vijftienjarig jubileum van dit onder meer 
door Thesingers georganiseerde festival.

3  Uit de categorie ‘ik was het bijna al weer vergeten’: 
Afgelopen januari kon er geschaatst worden op 
natuurijs! Zowel in Garmerwolde als in Thesinge ging de 
buitenbaan open. Maar wat is de naam van de 
schaatsvereniging in Garmerwolde?

4  … en hoe heet die van Thesinge?

5  Hier schijnt sinds een aantal weken geleden plotseling 
licht uit de grond. 

6  Dit muziekgezelschap met roots in Garmerwolde houdt 
na 45 jaar helaas op te bestaan.

7  Wordt hier altied mit Poasen doan.

8  André van de Nadort trad dit jaar af als burgemeester 
van onze gemeente. Inmiddels is er een nieuwe 
burgemeester. Wat is zijn voornaam?

9  … en wat is zijn achternaam?

10  Ook Thesinger Roelf Jansen stopte na 35 jaar en werd 
vervangen door Jan Mollema. Welke 
seizoengerelateerde functie nam Jan van Roelf over?

11  De plannen voor het gezamenlijk woonproject namen 
steeds concretere vormen aan. Het gebouw gaat 
verrijzen op de plek waar nu nog de boerderij van 
Wigboldus staat. Hoe wordt dit project in de volksmond 
genoemd?

12  Ook de Rijksweg bij de Fledderbosweg (ingang 
Garmerwolde vanaf Ten Boer) gaat er anders uitzien. 
Wat wordt hier aangelegd (en heeft een enigszins 
afwijkende vorm)?

13  Zie opgave 8: André van de Nadort is nu burgemeester 
van een andere gemeente. Welke?

14  Deze eindejaareditie van de G&T Express wordt zoals 
gebruikelijk met kaars bezorgd. Hoe heet de traditionele 
bijeenkomst waarop alle G&Treactieleden de kaarsen 
inwikkelen?

15  Hij verhuisde binnen één jaar van de Molenweg naar de 
Smidshouk en weer terug naar de Molenweg. 

16  Hij nam na twintig jaar afscheid van GEO1. 

17  Sinds dit jaar heeft Thesinge het kleinste museum van 
het Noorden. Hoe heet het gebouw waar dit in gevestigd 
is?

18  Deze Garmerwolder ontving dit jaar een koninklijke 
onderscheiding.

19  Dit zanggezelschap vierde dit jaar haar 10jarig jubileum. 



Wanneer alle kopij is verzameld krijgen de 
eindredacteurs deze toegestuurd via de mail 
en gaan we alles doorlezen. Op donderdag
avond komt de voltallige eindredactie, 
bestaande uit Jan Ceulen, Marja Wijnand, 
Yvonne Broekhuizen, Hillie Ramaker, Lucie Kol 
en ik, samen. De kopij wordt besproken en we 
halen er alvast zoveel mogelijk fouten uit. Heel 
soms is nog niet bekend wat het hoofdartikel 
gaat worden, dan bespreken we dat die avond 
ook. Alle foto’s worden bekeken en per artikel 
uitgezocht en er worden bijpassende onder
schriften gemaakt.
De eindredacteur van dienst (dat kan Jan, 
Marja of Yvonne zijn) zorgt ervoor dat alles 
zondagavond goed wordt aangeleverd aan Aly 
Pepping, zodat zij de krant kan opmaken.
Wanneer Aly een opmaak heeft gemaakt gaan 
Lucie of ik er mee aan de slag. Lucie en ik 
doen dat om de beurt, de ene maand zij, de 
andere ik. De laatste foutjes proberen we er 
nog uit te halen en we kijken of het geheel er 
goed uit ziet. Of de foto’s groot genoeg zijn en 
de artikelen op de goede plaats staan. En of de 
advertenties die er in moeten er ook in staan.
Wanneer alles is goedgekeurd stuurt Aly het 
naar de drukker. Dan zit ons werk erop, maar 
Lucie heeft dan elke maand nog een klus: de 
kranten voor de postabonnees verpakken, 
frankeren en wegbrengen.

Mijn taak 
binnen 
de G&T

Rode lintjes
Ook zorg ik er ieder jaar voor dat we bij het 
krantjerollen voldoende kaarsen en lint 
hebben. En zodra er weer kerstartikelen in de 
winkel verschijnen, begint mijn zoektocht naar 
rood lint!
De kaarsen zijn niet zo’n probleem, rode 
kaarsen kun je overal wel kopen. Er zit wel 
verschil in, maar wanneer ze maar rood en 
recht zijn (dus geen taps toelopende kaarsen) 
kunnen we ze goed gebruiken om de krant 
eromheen te rollen.
Maar het lint is een ander verhaal. Het moet 
naast rood ook niet te breed zijn. Maar waar ik 
vooral op let is de sterkte van het lint! Er komt 
nogal wat kracht te pas bij het strikken, want 
de kaars moet op zijn plaats blijven. Wat vooral 
voor de bezorgers een ergernis kan zijn 
wanneer dat niet het geval is.
Er worden ongeveer 500 kranten gerold. 
Gemiddeld heb je voor een krant ongeveer 40 
cm nodig en op een rol zit 10 of 25 meter. Voor 
het gemak ga ik uit van 50 cm want tijdens het 

knippen kijk je niet op een centimeter meer of 
minder. Dus voor 500 kranten reken ik 250 
meter lint.

Foutje…
In al die jaren dat ik voor kaarsen en lint zorg is 
er wel eens wat mis gegaan. Zo ook vorig jaar.
Tijdens het rollen keek ik de tafels rond en zag 
bijna geen lint meer, terwijl de stapel kranten 
nog aardig hoog was. Waar was het lint? Ik 
had deze keer toch voldoende lint? Paniek…
Naar huis gebeld of het nog thuis lag en of ze 
mijn eigen voorraadje wilden brengen. Ik 
bewaar namelijk altijd alles en dat komt dan op 
zo’n moment goed uit. Dus mocht u vorig jaar 
een oud lintje om de krant hebben gehad, dan 
weet u waarom!
De volgende dag belde Truus mij op  daar 
hadden we de kranten gerold. Zij had een 
zakje met heel veel lint gevonden. Het hing 
aan een stoel…

Metha Nijkamp

Kaarsen, kranten en lint (foto Desiree Luiken)

Veel mensen denken dat een huis geen gevoel heeft, maar dat klopt niet. 
Neem mij nou: ik ben een huis aan de Dorpsweg 10 in Garmerwolde. 
Ongeveer 110 jaar geleden heeft de familie Bontekoe mij laten bouwen. 
Ik heb al vele kerstvieringen meegemaakt en de gewoonte van de 
mensen om een versierde boom in huis te zetten ook. Deze gewoonte 
kwam in de negentiende eeuw in zwang. De laatste jaren echter wordt 
het meer en meer een gewoonte om de omgeving en het huis zelf ook 
met lichtjes te gaan versieren.
Sinds 1984 herberg ik de familie Van der Molen en een aantal jaren 
geleden begonnen Jan en Detta met kerst mij te versieren. Als eerste de 
oprijlaan en in de loop der jaren kwamen de garage, de hut en de bomen 
erbij. Ook ik werd niet vergeten. Ik vind het vreselijk leuk om eens per 

Het kerstgevoel

jaar zo te schitteren, als huis zijnde. Maar Jan en Detta vinden het werk 
minder leuk, vooral omdat het weer meestal zodanig is dat ze er koude 
handen en voeten bij krijgen. Elk jaar hoorde ik ze zeggen: ‘moeten we 
weer of slaan we een jaar over?’ Dat laatste is nog maar één maal 
gebeurd toen de familie in Noorwegen vertoefde. Het jaar daarop gingen 
ze gelukkig weer los en het wordt steeds mooier en lichter. Wat voel ik 
me elk jaar trots met al die mooie lampjes. En ik, als huis, hoop dat Jan 
en Detta dit jaar het kerstvirus weer krijgen en me weer gaan versieren.
Ik wens iedereen plezierige feestdagen en dat ik weer veel licht in deze 
donkere dagen mag brengen.

Dorpsweg 10

Dorpsweg 10 baadt in het licht (foto Jan van der Molen) 9
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Als jong ding van achttien deden de kerst bom bar de menten 
op Vietnam door de Verenigde Staten voor mij de deur 
dicht. Had ik al eerder zo mijn twijfels over de oprechtheid 
van de boodschap ‘vrede op aarde’, nu sloegen de mensen 
elkaar ook nog met Kerstmis de hersens in!
Ik trok mij terug uit dit ‘feest’ en er is dan ook nog nooit een 
kersttak of dito kaars het huis in gekomen. Maar ik at die 
dagen wel, met harts tochtelijk opportunisme, vaak extra 
lekker  mede mogelijk gemaakt door het ruime aanbod van 
allerlei heerlijks in de winkels. En ik belandde rond de 
kersttijd wel eens in een ‘alternatieve’ omgeving.
De meest gedenkwaardige was Costa Rica in 2003. Carla 
en ik waren er op vakantie, als beloning voor de eerste fase 
van de eigen handige verbouwing van ons huis in de zomer 
ervoor. Buiten was het zo’n dertig graden en naast de 
enigszins verdwaald lijkende rendieren en kerstmannen in 
de etalages lag er witte kunstsneeuw op de 
winkelpromenades. Hilarisch.

Echter schokkend was Kerstmis 2015. Ons hondje Toos 
(toen 13 jaar) was in een opgefokte bui achter een 
buurhond aan gestoven en bij die actie kreeg ze een infarct 
in haar rug waardoor alle vier haar pootjes verlamd raakten. 
Na haar gedurende de kerst dagen verpleegd te hebben, 
zonder enig zicht op verbetering, leek op derde kerstdag 
het uur nabij om haar te laten inslapen.
Maandagmiddag bij de dierenarts zag deze toch nog wel 
een heel vaag spoortje van leven in de pootjes. Hij raadde 
ons aan om fysiotherapie te geven. We moesten een 
hand doek onder haar buik door doen om haar zo te kunnen 
laten zweven, met de pootjes lichtjes over de grond. Dan 
zou ze er misschien wel wat mee gaan bewegen.  
En zowaar: elke keer als we haar op haar slappe pootjes 
lieten hangen reageerde ze weer wat meer en na een paar 

Eindredactie
Rond 2005 werkte ik mee aan de totstand
koming van het Boerderijenboek Ten Boer
Overschild, geschreven door Piet Pastoor met 
behulp van een redactie waar ook Desiree 
Luiken in zat. Zij was toentertijd enig(!) 
eindredacteur van de G&T; dat wil zeggen, ze 
had wel hulp, maar maakte de krant elke 
maand in haar eentje. Een ware prestatie want 
ook zwaar. Dus zocht ze een maatje. Omdat ik 
eerst wel even genoeg had van anderhalf jaar 
lang redigeren (het Boerderijenboek telt bijna 
duizend pagina’s…) hield ik de boot nog een 
poosje af, maar in 2011 trad ik toe tot de 
redactie, na een oproep in de G&T.
In mijn onschuld dacht ik dat ik af en toe wat 
teksten moest redigeren en het leek me ook 
leuk stukjes te schrijven. Maar het leek Desiree 
wel fijn als iemand anders ook eens de krant 
bouwde, en zo werd ik ‘erin geluisd’. Maar ik 
vond het leuk en stelde zelf voor het ‘bouwen’ 
om de beurt te gaan doen.
U kunt elders in deze krant lezen wat dat 
bouwen precies inhoudt, maar geloof me, het 
is een zware klus van een uur of twintig – 
mede gezien de deadline waar elke krant nu 
eenmaal voor staat.

Kerstmis 1972 / 2015
dagen scharrelde ze als een zeehond door de kamer, nog 
een paar dagen later strompelde ze al weer wat en aan het 
eind van de week poepte ze voor het eerst weer gehurkt. 
Ze viel daarbij nog weken lang om, maar uiteindelijk, een 
maand of zo later, was ze weer helemaal de oude, zij het 
nog wat waggelig.

En zo kon een andere traditie, die we in Thesinge zijn 
begonnen, door blijven gaan: het maken van een ouden
nieuwwenskaart rond een thema van het voorgaande jaar 
met de hondjes (Toos heeft nog een echtgenoot: Joep) in 
de hoofdrol.
Bij dit kerstverhaaltje een collage van deze kaarten. Op de 
website ceulen.nl/albums/nieuwjaarskaarten kunt u ze 
allemaal uitgebreid bekijken.
Voor de smulpapen onder u staat in het kader een 
kerstrecept voor hondenbrokjes.
Vrede of niet, toch een heel vrolijke kerst gewenst!

Eindredacteur en voorzitter
Gevoed door ontzag voor Desiree’s jarenlange 
eenzame strijd verkondigde ik dat het nooit 
meer door één persoon moest worden gedaan 
(daarbij vooral aan mezelf denkend). Toen het in 
2013 voor Desiree na negen jaar mooi genoeg 
was geweest, vonden we Marja Wijnand uit 
Garmerwolde bereid haar taak over te nemen. 
Marja pakte het vlot op en zo deden zij en ik 

een aantal jaren om de maand de ‘bouw’. Maar 
voor twee mensen met een (fulltime) baan kan 
zoiets nog steeds belastend zijn, en je zit altijd 
te puzzelen met vakanties. Dus hoe blij waren 
we met een derde bouwer: Yvonne Broekhuizen 
uit Thesinge. Zij doet nu alweer een jaar mee en 
het is voor ons alle drie heerlijk: nog maar vier 
keer per jaar aan de bak.

Jan Ceulen en Henk Vliem 
(foto Desiree Luiken)
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Culinaire hondenbrokjes
Voor de hond
Ingrediënten:
250 g volkorenmeel
275 g ongezouten pindakaas
2 tl bakpoeder
225 ml melk

Benodigdheden:
Bakpapier, bakplaat, deegroller, koekjesuitsteker in 
kerstboomvorm.

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 180° C. Meng het volkorenmeel 
met het bakpoeder. Meng de melk door de pindakaas en 
voeg het volkorenmeelmengsel toe. Kneed tot een soepel 
deeg. Rol het deeg uit op een met bloem bestoven 
oppervlak en steek er koekjes uit met een koekjesuitsteker. 
Verdeel de koekjes op een met bakpapier beklede bakplaat 
en bak de koekjes in circa 20 minuten goudbruin en gaar.

Indien de honden deze moeite toch niet kunnen waarderen, 
kunnen de baasjes (en alleen de baasjes – cacao is giftig 
voor de hond!) ze pimpen met:

Topping voor Baasjes 
Ingrediënten:
4 el melk
12 el poedersuiker
1 el cacaopoeder

Bereiding:
Meng de melk met de poedersuiker en de cacao tot een 
glad glazuur. Bestrijk de koekjes hiermee.

Stichting
De Garmer en Thesinger Express is, toen het 
in NLRegeltjesland niet meer anders kon, een 
stichting geworden. En dan moet je een 
voorzitter hebben. Innemend en uitmuntend 
was dat jaren lang Garmerwolder Henk Vliem, 
maar ook hij wilde en moest ooit eens stoppen. 
Nadat deze neiging vanuit redactie (en bestuur, 
maar alle bestuursleden zijn ook redactieleden) 
jarenlang de kop was ingedrukt, ging het er in 
2014 (na dertien jaar) toch van komen.
Waarschijnlijk omdat ik wel eens een grote 
mond had (heb) vond iedereen dat ik voorzitter 
moest worden. Na harde onderhandelingen (ik 
bouwde al zes keer per jaar de krant…) wist ik 
te bedingen dat ik vooral lintjesknipper 
(ceremonieel voorzitter) zou zijn. Penningmees
ter Tjakko Tjakkes nam een aantal secre taris
taken van Henk over. Deze constructie werkt 
goed en zo draaien we al weer een paar jaar 
vrolijk verder: het gaat goed met de krant en we 
hebben een zeer vaste schare abonnees en 
adverteerders, waardoor de financiën ook 
gezond zijn.

Maar het belangrijkste is: de vrijwilligers 
worden zoetjesaan ververst door een nieuwe 
generatie. Sommige redactieleden zijn er op 
oudere leeftijd bijgekomen, anderen zitten er al 
echt heel veel jaren bij, zoals Truus Top (34), 

Detta van der Molen (31), Metha Nijkamp (29), 
Lucie Kol (28), Hillie Ramaker (27) en Karla 
Postma (15). En ze zijn niet op hun twintigste 
begonnen, dus ik wil maar zeggen: de 
vergrijzing lag op de loer.
Het nieuwe bloed van de laatste jaren is 
derhalve meer dan welkom, zo niet essentieel 
voor het voortbestaan van de G&T.

Al met al: petje af voor de volhouders, en heel 
veel plezier en volharding toegewenst aan de 
huidige (en komende) generatie vrijwilligers.
En nee, ik vergeet onze bezorgers niet, die 
gaan twaalf keer per jaar door zon en regen, 
door wind en weer bij u langs de deur.

Jan Ceulen

Jan knipt met Lucie ceremonieel een kerstlintje (foto Joost van den Berg)
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Meestal betrof dit interviews met dorpsgenoten. Ik vind 
het leuk om bij de mensen thuis af te spreken en hun 
verhalen te horen en dit bij mij thuis uit te werken. Wat 
een bijzondere ontmoetingen zijn er geweest in de 
loop der jaren. Dit is voor mij de belangrijkste reden 
om bij de club te blijven. Zeker in de tijd dat ik nog 
werkte en de kinderen nog thuis woonden kwam ik 
vaak in tijdnood. Hoewel de inleverdatum als pensio
nada ook niet altijd uitkomt. Regelmatig sla ik 
tegenwoordig wegens vakantie een maand over. 
Gelukkig mag ik nog blijven in de redactie en ben ik 
maandelijks voorzitter van de redactievergadering. Dit 
is meestal een levendig gebeuren. Het is dan wel 
belangrijk om de vergader structuur aan te houden. 

Schrijven voor de dorpskrant

Vier jaar nadat wij in Thesinge waren 

neergestreken ben ik gevraagd om in de redactie 

van de dorpskrant te komen. We wonen hier nu 

38 jaar en al die tijd heb ik met wisselende inzet 

stukjes geschreven voor de krant.

Truus schrijft voor de G&T (foto Bertho Top)

Kerstverjaardag
Een van de vele betrokkenen bij de G&T is Thesinger 

Jakob van der Woude. Hij levert niet alleen met enige 

regel maat zijn ‘Bankjes’ aan (soms dromerige, soms 

scherpe observaties op Smidshouk) maar schrijft ook 

weleens een verslag over een voorstelling of gebeurtenis 

in zijn dorp. En hij is sinds een jaar ook bezorger van de 

G&T. We vroegen hem hoe hij de kerstdagen gewend is (of 

was) door te brengen.

Bij Jakob thuis hoef ik niet lang door te vragen over ‘zijn’ kerst. 
‘Nou Jan, dat is niet zo moeilijk: mijn vader was namelijk eerste 
kerstdag jarig! En dat bepaalde dus de kerst gedurende een 
groot deel van mijn leven.’
Jakob (65) woont, weliswaar met een onderbreking van 28 
jaar, zijn hele leven in Thesinge. Begonnen als typograaf was 
hij later drager bij een uitvaartvereniging (en is nu ook nog 
drager bij Begrafenisvereniging Thesinge). Ook was Jakob 
jaren koster bij de Martinikerk in Stad en gaf hij er rond
leidingen aan toeristen, soms ook in het Duits. Jakob is 
harts tochtelijk geïnteresseerd in de geschiedenis, met name in 
die van de Reformatie. En hij weet ook veel over het (recente) 
verleden van Thesinge.

Hij vertelt: ‘Toen ik niet in Thesinge woonde kwam ik altijd al op 
24 december naar het dorp. Eerst bezocht ik dan de 
kerstavonddienst in de kerk en ging daarna naar ‘Dora’ (café 
Molenzicht). Dan belde pa steevast naar Dora: “Jakob mot 
doadelk thoeskomen”. Dora zei dan dat ik daar zo gezellig zat. 
Maar als ik thuiskwam ging pa gelijk naar bed!’
Als 25 december geen zondag was gingen ze uit eten: vader 
Hendrik, moeder Hillechien, broer Rikus met diens vrouw Joke, 
en Jakob met zijn partner Cor. Altijd naar Van der Valk in 
Westerbroek.
Jakob: ‘Daar at pa steevast een gehaktbal met aardappelen en 
groente (en appelmoes!). Maar op zondag kon dat natuurlijk 
niet, dan werd er thuis gegeten. Pas toen vaders gezondheid 
rond zijn tachtigste minder werd (moeder was inmiddels al 
overleden) werd met deze traditie gebroken.’
In Jakobs jonge jaren ging het gezin ook altijd op 24 december 
naar de kerk, maar gingen ze niet uit eten. Er kwamen namelijk 
nogal wat familieleden langs op eerste kerstdag, op 
verjoardagsveziede. En er kwamen echt veel mensen, want 
alsof vaders verjaardag nog niet genoeg was: moeder 
Hillechien was op 28 december jarig, dus veel familieleden 
combineerden de beide verjaardagsbezoeken op eerste 
kerstdag.
Jakob verzucht: ‘Ja, tegenwoordig verlopen mijn kerstdagen 
een stuk rustiger…’

Jan Ceulen



Allereerst wordt de nieuwe krant in elkaar getimmerd. 
Alle activiteiten en bijzonder heden in de dorpen 
worden nagegaan en we bedenken gezamenlijk welke 
personen er geïnterviewd kunnen worden. Voor dit 
laatste ben ik vaak wel beschikbaar. Sinds de komst 
van de computer is alles vrij vlot te regelen. Daarvoor 
moest alles per telefoon en schriftelijk. Het stukje werd 
getypt en samen nagelezen of alles klopte. Deze 
werkwijze is op zich niet veranderd. Voordat een stuk 
uiteindelijk in de krant terecht komt is het gelezen door 
de geïnterviewde. Zodra we denken dat er genoeg 
onderwerpen zijn voor de komende krant bespreken 
we de vorige krant. Vaak is er iets op of aan te merken 
over de inhoud of het uiterlijk van de krant. Dit houdt 
ons scherp en het wordt onthouden omdat het na te 
lezen is in de notulen.

Dorpshuis voor dag en nacht
Een bijzonder goede herinnering heb ik aan de 
periode waarin we een boek hebben samengesteld. 
Dit was in het jaar 2000, toen de G&T 25 jaar bestond. 
Zo nu en dan lees ik er weer eens wat in. En ook de 
aanmoedi gings prijzen van de gemeente Ten Boer 

waren een stimulans voor onze krant. Zelfs landelijk 
hebben we een flinke geldprijs in Amsterdam in 
ontvangst genomen in 2003. De lovende woorden die 
daar werden gesproken over inhoud en layout van de 
krant hebben ons gesterkt in het idee om het uiterlijk 
van de krant niet te veranderen. Dus geen kleur of een 
ander kop of lettertype. Het thema voor de kerstkrant 
is elk jaar, al vlak na de zomer, een item voor de 
vergadering. En steeds weer proberen we een 
origineel thema te vinden. We hebben, om er een paar 
te noemen, tradities in families, kerstherinneringen, 
voorwerpen waar mensen aan gehecht zijn, jarigen 
met kerst, werken met kerst, verbouwingen en 
verhuizingen als onderwerp gehad. Ook actuele 
thema’s kwamen aan bod: duurzaamheid, de digitale 
ontwikkeling, gezondheid en zorg, beweging in de 
ruimste zin van het woord. Altijd werden zoveel 
mogelijk mensen uit onze dorpen betrokken bij het 
onderwerp. Dit is ook het belangrijkste doel van de 
krant, zoals de subtitel van het boek over 25 jaar G&T 
aangeeft: ‘Dorpshuis voor dag en nacht’ willen zijn. 

Truus Top

Een rondje van een uur
de kerstkrant rond waarin jaarlijks de kaars is ingerold met het 
mooie rode lintje erom. Bij thuiskomst bleek dat er nog twee 
rode kaarsen in de doos lagen… “Oeps!” dacht ik, “wie heeft er 
geen kaars gehad?”. Dit was natuurlijk niet te traceren. Een 
paar dagen later kwam ik mevrouw Dijkstra van de Woldweg 
tegen. Ze vroeg mij: “Woar is mien keers van G&T?” Natuurlijk 
zei ik: “Dij krigst nog van mie!” Hieruit blijkt dat deze traditie 
zeker moet blijven. Maar ja, ik heb nog steeds één kaars liggen 
die ik twee jaar geleden niet heb bezorgd.’

Truus Top

Tina en Dienco Bolhuis (foto Andries Hof)

Het kost elke maand een uurtje tijd om de krant rond te 

brengen in Ruischerbrug, Lewenborg en Noorddijk. En 

niet te vergeten die ene abonnee in Oosterhoogebrug. 

Totaal zijn het 22 adressen waar de krant in de bus moet.

Dit doen Dienco en Tina Bolhuis, die in Ruischerbrug wonen, 
sinds hun jongste zoon Frank de deur uit ging. En dat is 
inmiddels alweer zo’n vijftien jaar geleden. Voor Frank was het 
in zijn middelbareschooltijd een leuk zakcentje. Hij vertrok voor 
zijn studie naar Tilburg en als hij het weekend thuis kwam nam 
hij de bezorging nog weleens op zich. ‘Dan zei ik weleens 
tegen Frank dat hij de verst weg wonende bezorger voor de 
G&T was’, lacht Dienco.
Vrijdags wordt het stapeltje kranten door Karla Postma bij hen 
thuis afgeleverd en in het weekend bezorgen zij hem verder. 
‘Vaak ben je wat langer onderweg omdat je een praatje maakt 
met de mensen die je tegenkomt. We doen het rondje op de 
fiets en na zoveel jaren kennen wij alle abonnees in onze 
buurt. Zij hebben, net als wij, ook een band met de dorpen 
Thesinge en Garmerwolde. Dus valt er nog wel eens iets te 
bespreken. Het is nog maar één keer gebeurd dat wij met 
vakantie waren in het laatste weekend van de maand. Toen 
heeft een buurjongen het overgenomen.’
Met deze trouwe bezorgers boft onze dorpskrant enorm. Tina 
vertelt nog een mooie anekdote: ‘Twee jaar geleden bracht ik 
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Bijna zestien jaar is Karla Postma nauw bij de G&T betrokken 

geweest. Zij is opgegroeid in Thesinge aan de G.N. Schutterlaan 

2 en heeft jaren met man Wim en de kinderen Corina en Dennis 

aan de Lageweg 20 in Garmerwolde gewoond. Sinds tien jaar 

woont ze aan Bouwerschap 48 in Ten Boer. 

Van drukker naar bezorgers
Karla kwam bij de krant toen haar kinderen op de basisschool in 
Garmerwolde zaten. Zij was destijds verkeersouder op de 
basisschool en leverde hierover een artikel aan bij de G&T. Een tijdje 
later vroeg Carel Hazeveld of ze niet bij de krant wilde. ‘Het eerste 
stukje dat ik toen schreef was over een radiozender in Bedum. Dat 
was niet echt iets voor mij merkte ik toen. Later heb ik wel stukjes 
over school aangeleverd. Dat vond ik leuker om te doen.’ Carel 
bracht onder andere de krant van de drukker naar de bezorgers in 
Ten Boer, Thesinge, Garmerwolde en Ruischerbrug. ‘Toen hij stopte, 
nam ik het over.’ 
In het begin moest Karla de kranten per stuk uittellen voor iedere 
bezorger. Dat was altijd even een werkje. Later werden de kranten in 

Karla 
bedankt 
voor al die 
jaren!

pakketjes van 50 bij haar thuis aangeleverd. Dat scheelde enorm 
veel tijd. In principe bracht ze de kranten op vrijdagmiddag naar de 
bezorgers, maar door onregelmatige werktijden (Karla werkt in de 
zorg) lukte dat niet altijd. Het leuke van deze taak was dat Karla altijd 
de primeur had, al die jaren kon zij de krant als eerste bekijken.

Ook wel jammer
Karla stopt na al die jaren bij de G&T. Dat heeft te maken met haar 
werk, maar ook omdat haar ouders ouder worden en meer zorg 
vragen. Ergens vindt ze het ook wel jammer om te stoppen. Zij was 
altijd aanwezig bij de redactievergaderingen, ook toen ze in Ten Boer 
woonde, omdat ze alleen het krantjes rondbrengen niet leuk genoeg 
vond. Via die vergaderingen bleef ze betrokken bij wat er speelde in 
Garmerwolde en Thesinge. En het gezellige krantjerollen met de hele 
redactie vlak voor kerst, dat zal ze zeker missen.

Op het moment van dit schrijven zijn we nog bezig met een oplossing 
voor de taak van Karla. In ieder geval namens de hele redactie: 
Karla, heel erg bedankt voor al die jaren van trouwe inzet!

Irene Plaatsman

Na jarenlang elke maand honderden G&T’s te hebben verdeeld, krijgt Karla vanaf 2018 
nog maar één exemplaar per maand in handen. Die ze wel van voor naar achteren 
doorneemt. (foto Koos van de Belt)
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Geen (kerst)bal aan
Elk jaar neem ik me voor iets aan kerst
decoratie te doen. Maar… een boom vind ik 
zielig, buitenlampjes energieverspilling en 
een kerststal echt te kitsch. Dus pluis ik al 
een tijdje de folders na en zoek inspiratie op 
Pinterest, maar echt warm word ik er niet 
van.  
Wat ik wel veel tegenkom zijn houten en 
papieren hangers voor in de boom of, bij 
gebrek aan een boom, voor in het raam. 
En ze zijn makkelijk zelf te maken. Een 
ontspannen klusje voor de vrije dagen en 
wat is nu leuker dan een zelfgemaakte bal! 
Als redactie zijn we al aan de slag geweest.

Knip de bal uit of trek deze over op mooi 
gekleurd papier. Op de lijntjes vouwen en 
dan alle lipjes een voor een vastlijmen, 
eindig bij Aly. Het laatste lipje laat je 
uitsteken om hem aan op te hangen.
Je kunt de bal naar wens versieren: met 
plaatjes uit tijdschriften, kraaltjes of er 
bijvoor beeld gaatjes en een lampje in 
maken. Helemaal leuk als je er meerdere 
maakt in verschillende groottes. Mooi touwtje 
(of het lintje van deze krant) er aan en 
ophangen maar!

Yvonne Broekhuizen
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‘Het maaiseizoen is over, tijd voor slagroom en 
taart’. Dat was een stukje uit het bedankmaailied 
voor onze grasmaaiers. We zijn reuze blij met 
deze groep Thesingers, die twee keer per jaar 
ons zo geweldig helpen, en vandaar dat wij ze 
na het maaiseizoen even in het zonnetje zetten. 
Dit jaar dus met een lied. Nogmaals, allemaal 
ontzettend bedankt voor jullie werk en hopelijk 
doen jullie volgend jaar weer mee.
Ook dit jaar viel ons ‘bedankmomentje’ samen 
met de natuurwerkmorgen rond de kerk. De 
bomen zijn weer gesnoeid en de bladeren aan
geharkt. Daar deden naast leden van de gras
maaipoule ook andere Thesingers aan mee. We 
sloten de morgen af met heerlijke erwtensoep 
van Clara van Zanten. Geweldig al die inzet, 
 jullie verdienen allemaal een lintje. 
O, en wilt u ook door ons in het zonnetje gezet 
worden? Word dan lid van de grasmaaipoule 
(we kunnen altijd hulp gebruiken) en help ons 
twee keer per jaar bij het maaien van het kerk
hof. U bent van harte welkom.
Kijk voor meer foto’s op www.kerkthesinge.nl.

De plaatselijke commissie van de Stichting 
Oude Groninger Kerken:

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

De maaiers aan het knotten (foto Koos van de Belt)

Tijd voor slagroom en taart

De commissie Duurzaamheid en Openbare 
Ruimte van Garmerwolde organiseert een infor
matieavond over het stoken met een hout kachel.
Onderwerpen die aan bod (kunnen) komen: 
typen houtkachels, geschikte houtsoorten, rook
kanaal, overlast en richtlijnen, rendement, gas
besparing, duurzaamheid en dergelijke.
Een medewerker van Bewust Stoken (www.
bewuststoken.eu) houdt een presentatie en er is 
voldoende ruimte voor vragen en discussie. 

Bewust stoken met een houtkachel, kan dat?
Iedereen  ook van buiten het dorp  is welkom!
Datum: woensdag 10 januari
Plaats: dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde
Tijd: 20.0022.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Aanmelden is fijn, maar niet noodzakelijk: 
a.rutgersvanderloeff@planet.nl

Namens de commissie DOR, 
Cootje van der Loeff en Karin Prins

Etentje Garmerstee
Op donderdag 7 december genoten negenen
dertig 55plussers van een heerlijk Sinterkerst
diner bij de Garmerstee in dorpshuis De Leeuw 
te Garmerwolde.
Dankzij de uitstekende kookkunst van Mieke 
Welling en de hulp van haar man Ed Welling, 
Jessica Steur en vele spontane ‘handjes’ 

 kunnen we terugzien op een zeer geslaagde 
bijeenkomst. Hartelijk dank!
Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen, een 
gezellige jaarwisseling en een goed en vooral 
gezond 2018. Tot ziens op onze Nijjoarsveziede 
op donderdag 11 januari, aanvang 14.30 uur.

Werkgroep Garmerstee

Mieke en haar hulptroepen ontvangen na afloop een bedankje (foto Ton Bouchier)

Wist-u-dat…
  SiebKlaas Iwema elke maand een hele cd 

vol foto’s aflevert bij de redactie?
  hij in Garmerwolde geboren en getogen is 

maar nu in Middelstum woont?
  hij niet alleen het reilen en zeilen van 

bagger en dijkwerkzaamheden volgt en 
verslaat?

  SiebKlaas ook vaak deelneemt aan het 
dorpsleven van Garmerwolde en zo vele 
gebeurtenissen vastlegt?

  wij hem hiervoor heel dankbaar zijn?

  op zaterdag 13 januari het Repair Café Ten 
Boer aan haar derde seizoen begint?

  u er in Dorpshuis Ten Boer tussen 10.00 en 
14.00 uur heen kunt met defecte dingen?

  enthousiaste vrijwilligers daar proberen uw 
kapotte spullen te repareren?

  er ook een weggeefwinkel is?
  apparaten en kleding vaak nog wel een extra 

rondje meekunnen?
  hun doel het verkleinen van onze afvalberg 

en wegwerpmaatschappij is?
  dit van oorsprong Nederlandse initiatief over 

de hele wereld verspreid is? 
  u meer info kunt vinden (en spullen kunt 

 aanmelden) op www.dorpsbelangentenboer.nl/
 activiteiten/repaircafé?

Stoomfluitje
Verloren: Mijn gouden slaven armband tijdens 
rondje Oude Rijksweg  Grasdijkweg  Geweide
weg. Waarschijnlijk op 4 of 5 december.  
Tel. 050 541 9666.
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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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Wie heeft zich, staand voor de 
kloosterkapel in Thesinge, niet ooit 
afgevraagd hoe het klooster er in 
volle glorie uitzag? Was er bijvoor
beeld een kruisgang? En zo ja, 
waar bevond die zich? Naar welke 
ruimten leidden de nu dichtge
metselde doorgangen in de muren 
van de kerk? Waar schreven de 
nonnen hun liturgische meester
werken?
Het antwoord op veel van dit soort 
vragen bevindt zich waarschijnlijk 
onder de grond, in het bodem
archief. Wie weet waar de resten van 
de fundamenten van de klooster
gebouwen liggen, zal de nodige 
antwoorden kunnen geven. En 
zicht kunnen krijgen op het zo 
andere Thesinge van toen.
De komende tijd zullen studenten 
archeologie en geschiedenis van 
de Rijksuniversiteit Groningen 
 proberen om de fundamenten in 
kaart te brengen. Daarbij maken ze 
onder meer gebruik van zoge
naamde elektrische weerstands
metingen. Met deze methode is het 
gelukt om in het plaatsje Rottum, 

Klok, tijd en kerst
Vele gezegdes gaan over de tijd. Voorbeelden hiervan zijn: de tijd 
gaat snel gebruik haar wel, de tijd vliegt, waar blijft de tijd , tijd heelt 
alle wonden, er is een tijd van komen en een tijd van gaan.
De tijd is blijkbaar bepalend voor ons. Waar kun je dan de tijd  vinden: 
aan de muur. Daar hangt in veel huizen een klok die dag in dag uit 
de tijd voor ons wegtikt. Vele soorten klokken vertellen elk hetzelfde 
verhaal: een tik en per half uur of uur een bel die ons vertelt dat er 
weer een uur verstreken is.

Waarom nu dit verhaal over de tijd die verstrijkt? Wel, de datum van 5 
december is verstreken en we maken ons langzaam op voor de laatste 
dag van het jaar, 31 december. De tijd komt met een nieuw jaar, na 31 
december is 2017 verleden tijd. En op 25 en 26 december wordt Kerstmis 
in de gehele christelijke wereld gevierd en herdacht. De bijbel is voor dit 
feest de bron van de benodigde kennis. Wat heeft dit nu te maken met de 
tijd en de genoemde klokken?

Wel, in Frankrijk werden rond het midden van de negentiende eeuw 
 klokken gemaakt, de zogenaamde comtoises. Stijlvolle klokken met  
vanaf ongeveer 1840 een bewerkte koperen plaat als attractief beeld  
bij de cijfer plaat. Hiervoor gebruikte men onder andere verbeeldingen  
van gebeurtenissen uit de bijbel. Zo kan men een scène zien van de uit
tocht uit Egypte waarin Maria met Jezus als baby op een ezel zit, Jozef 
loopt erachter (foto links). Bij nadere bestudering zien we palmbomen en 
twee piramides. Op een andere feuille (de voorkant van de comtoise) zien 
we de heilige familie werkend in Bethlehem: Jozef bewerkt hout  achter 
een werktafel, Maria is bezig met handwerk en Jezus die toekijkt (foto 
rechts).
Naast deze duidelijke afbeeldingen zijn er in die voorkant nog meer 
christe lijke (katholieke) afbeeldingen geperst. De voorkanten werden door 
deze benadering in feite leesplankjes die men kon bekijken als er op de 
klok werd gekeken. En dat gebeurde natuurlijk meerdere keren per dag 
en zeker rond het einde van het jaar. Door het gebruik van deze afbeel

dingen werd, zeker in de tijd rond kerst, het bijbelse van deze heilige 
dagen nog eens onderstreept.

De Franse comtoise heeft zich in het verleden mogen verheugen in een 
grote belangstelling in Nederland. De Fransen waren het uurwerk met de 
harde tik beu en verkochten ze graag. Hierdoor zijn er veel uurwerken 
uitgevoerd naar Nederland. In de jaren zestig waren ze erg duur, tegen
woordig is dat echter niet meer zo. De belangstelling is afgenomen door 
onder andere een moderner interieur in de huizen waardoor er geen 
plaats meer was voor een antieke klok aan de muur, maar ook door het 
harde geluid. Als de klok twaalf uur slaat herhaalt de comtoise dat twee 
minuten later. En als het dan twaalf uur ‘s nachts is op 31 december, laat 
de klok je duidelijk weten dat er een nieuw jaar is begonnen, en twee 
minuten later nog een keer!

Jan van Dijk

Comtoise met scène van de 
uittocht uit Egypte 
(foto Jan van Dijk)

Comtoise met scène van de 
heilige familie werkend in 
Bethlehem (foto Jan van Dijk)

Op zoek naar de fundamenten van het klooster

Een 3d-projectie van het Thesinger klooster op basis van eerder onderzoek. Gemaakt door Stijn Arnoldussen, 
archeoloog aan de RUG.

13 km ten noorden van Thesinge, 
een prachtig beeld te krijgen van 
het verdwenen klooster aldaar. Het 
mooie van de methode is dat er niet 
voor gegraven hoeft te worden, 
zodat het bodemarchief intact blijft.
De studenten beginnen op het ter
rein achter de molen en de Ludde
straat, en gaan later door naar het 

kerkhof rond de kapel. Als de eer
ste resultaten daar aanleiding toe 
geven, zouden ze daarna ook 
graag in de tuinen van het dorps
centrum metingen willen verrichten 
– natuurlijk pas na toestemming 
van de bewoners en zonder de 
 tuinen te beschadigen.
Het onderzoek vindt plaats onder 

auspiciën van de Historische Com
missie van Thesinge. 
In de volgende G&T verschijnt een 
uitgebreider stuk.

Namens de Historische 
 Commissie Thesinge,

Edzard Krol en 
Haye van den Oever
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Een Vreemde Gast in De Leeuw
Op zaterdag 27 januari speelt toneelgroep 
Het Complot ‘Een Vreemde Gast’ in dorps-
huis De Leeuw in Garmerwolde.

Onder regie van Ton Rohde komt theatergroep 
Het Complot, na het veelbezochte stuk Fami-
lie van Maria Goos, dit najaar met een nieuwe 
voorstelling Een Vreemde Gast. Een bewerking 
door Ton Rohde van het stuk Een Zwarte Pool 
(de hit uit de jaren ’90 en tevens verfilmd) van 
toneelschrijver Karst Woudstra.
In de bewerking van theatermaker Ton Rohde is 
de inhoud getransporteerd naar de actualiteit, 
waarin de hedendaagse vluchteling c.q. geluks
zoeker een grote rol speelt. Het stuk is in okto

ber in première gegaan en speelt sindsdien op 
diverse locaties in stad en provincie.

Beschrijving van het stuk
Hij is notaris, zij heeft haar cateringbedrijf en 
kunsthandel. Seiffert en Lilly van der Merwede, 
welgestelde moderne vijftigers. Een zeer 
geslaagd stel, zo lijkt het.
Op een avond treffen zij voorbereidingen voor 
een etentje met twee andere stellen, goede 
vrienden. Wanneer deze arriveren treffen ze 
‘een vreemde gast’, een exotisch figuur die bij 
Lilly en Seiffert logeert en klusjes verricht om zijn 
grote droom waar te kunnen maken. Ieder heeft 
zijn eigen reactie en in de onderlinge relaties 

draagt elk personage zijn eigen geheim. Maar 
hoelang nog?
In deze voorstelling lopen een aantal zaken door 
elkaar: knellende relaties uit het verleden, 
 botsende culturen, hechte vriendschap, ontrouw 
en broeierige verlangens in het heden. Dat zaait 
natuurlijk verwarring en leidt uiteindelijk tot 
ingrijpende keuzes. Gebeurtenissen in de 
 scènes leveren soms pijnlijke momenten op. 
Plaatsvervangende schaamte en lachwekkende 
momenten wisselen elkaar af in dit actuele 
drama.
Voor meer informatie en speeldata: 
www.hetcomplottheater.nl.

Kees Zoethout

Voetbalvereniging GEO heeft binnen de dorps
gemeenschap een open karakter. Iedereen is er 
welkom tijdens wedstrijden en bij feestelijk
heden. De jaarlijkse rommelmarkt trekt heel veel 
publiek en in het slotweekend in juni komen veel 
mensen naar de wedstrijden kijken. Vaak wordt 
er gezellig een kopje koffie of een drankje genut
tigd in het clubhuis of op het terras. Wij zijn heel 
blij met deze belangstelling.
Nu vragen wij ons af of er mensen in Thesinge, 
Garmerwolde e.o. zijn die het leuk vinden om in 

Help GEO een handje
het clubhuis een handje te helpen. We denken 
dan aan het helpen bij koffie schenken of aan 
een middag achter de bar staan samen met een 
vaste vrijwilliger van de club. Kom gerust eens 
vrijblijvend kijken of het iets voor u is. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Johanna van Zanten uit Thesinge 
(johannavzanten@hotmail.nl of 06 10 904 063) 
of Wim Benneker uit Garmerwolde 
(wim.benneker@gmail.com of 06 50 516 317).

Truus Top

De kerstnachtdienst in de sfeervolle kerk van 
Garmerwolde is inmiddels een begrip. Al ruim 
voor het begin van de dienst stroomt de kerk 
vol. En na afloop stroomt de kerk niet onmiddel
lijk leeg. De kerkgangers wensen elkaar eerst 
een goede kerst onder het genot van glühwein 
of warme chocolademelk met een stuk kerst
krans.
De dienst gaat uit van de Protestantse Gemeente 
GarmerwoldeThesinge en wordt georganiseerd 
in samenwerking met de Plaatselijke Com missie 

Kerstnachtdienst 
Thesinge
Op 24 december zullen als vanouds twee kerst
nachtdiensten in onze dorpen plaatsvinden. Een 
in Garmerwolde en een in Thesinge.
De dienst in Thesinge zal om 20.30 uur in de 
Kloosterkerk plaatsvinden onder leiding van 
Aline Kruizenga uit Harkstede en met muzikale 
omlijsting van De Bazuin uit Groningen. Het 
thema van de dienst is ‘vrede en vertrouwen’.
De organisatie is in handen van Aline Kruizenga, 
Fanny Groothoff, Renger de Vries, Christiaan 
Balkema, Annemarijke Boonstra en onderge
tekende.
U bent van harte welkom!

Arjelle Rutgers

Kerstnachtdienst in Garmerwolde
Garmerwolde van de Stichting Oude  Groninger 
Kerken. De viering biedt voor ieder iets, gelovig 
of niet gelovig.
Voorganger is Aline Kruizenga. Zij verleent  
ook muzikale medewerking aan de dienst.  
Het Gemengd Mannenkoor Garmerwolde zingt 
onder leiding van dirigent en pianist Oleg 
 Morozov. 
De dienst begint om 22.00 uur.

Anne Benneker

Fotograaf mit bus
Op pagina 3 van de novemberkrant is bij het 
artikel over Meziek mit Bus de inzender van de 
foto abusievelijk aangezien voor de maker. 
Andries van der Meulen uit Thesinge heeft de 
foto gemaakt, en dus niet Ton Ensing.

De redactie
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Op dinsdag 28 november is in dorpshuis De 
Leeuw te Garmerwolde in aanwezigheid van 
Peter Prak, directeur van de Stichting Knar-
renhof, wethouder Annie Postma van Ten 
Boer, Mattie Oostra (van De Deel),  Willard 
Wigboldus en vele aspirant-bewoners, de 
Vereniging Garmerheerd opgericht. Het 
 bestuur wordt gevormd door Joke de Jong 
(voorzitter), Edu de Vries (penningmeester), 
Corry Hengeveld (secretaris) en Yvonne van 
der Weert en Hetty Boogholt (Algemeen 
 Bestuur).

Leeftijden
Hoewel het project is gestart als een woonvoor
ziening voor 55+ heeft een meergeneratiehof 
volgens Peter Prak de beste kans van slagen 
voor een dorp als Garmerwolde. Als je er alle
maal 60plussers in stopt kunnen die elkaar nu 
wel helpen, maar hoe wordt dat over twintig 
jaar? Wie moet dan de dakgoten schoon maken? 
Bovendien geeft een meergeneratiehof meer 
levendigheid.
De ideeën voor een hofje sluiten aan bij de par
ticipatiegedachte; in dit soort projecten liggen de 
zorgkosten 30% lager. En het biedt een kans 
voor starters. Jongeren die in het dorp willen 
blijven wonen, krijgen nu geen kans: huurwonin
gen worden toegewezen aan buitenstaanders, 
koopwoningen zijn te duur.
Zorgen voor elkaar is iets vanzelfsprekends, dat 
doe je gewoon. Jong en oud kunnen elkaar ver
sterken. Een oudere die dat wil kan bijvoorbeeld 
een keertje op de kinderen passen of de hond 
uitlaten. De doorstroming van ouderen geeft 
mogelijkheden voor mensen met kinderen, en 
dat is weer goed voor de school. 

Schets
Er hebben zich zo’n 25 een of meerpersoons
huishoudens uit Garmerwolde bij de Stichting 
Knarrenhof aangemeld, in leeftijd variërend van 
25 tot 80+. Van de 20 levensloopbestendige 
woningen – in grootte variërend van 69 m2 tot 
200 m2 – zijn er 6 tot 8 huurwoningen; de stich
ting mag ook sociale huurwoningen aanbieden. 
Ieder krijgt een eigen terras van 3 meter diep en 

Oprichting Vereniging Garmerheerd

minimaal 7 meter breed met een (beuken)haag 
eromheen.
De Vereniging Garmerheerd is een rechtsper
soon; de leden blijven lid van de landelijke 
 coöperatie. Onz’hof B.V. verzorgt de uitvoering 
en draagt de financiële risico’s. Het wachten is 
op toestemming van de provincie. In Zwolle 
heeft het vijfenhalf jaar geduurd tot ze mochten 
beginnen met bouwen, waarvan twee jaar voor 
het vinden van een locatie.
De schets van hoe de Garmerheerd eruit zou 
kunnen komen te zien, toont een mooi boerderij
aanzicht met aan de voorzijde ruimte voor twee 
grotere woningen of vier kleinere wooneen
heden. Er is van alles mogelijk; het hangt af van 
de wensen – en de portemonnee! – van de toe
komstige bewoners. De eerste twintig hebben 
recht van kiezen. Omdat er in de praktijk altijd 
mensen afvallen, krijgen 25 aspirantbewoners 
een digitale enquête.

Wat willen we met elkaar? 
Wat trekt mensen aan om in de Garmerheerd te 
komen wonen? Wat betekent noaberschap? 
Wilt u prei of bloemen in de binnentuin? Wat  
zou u met elkaar willen delen? (grasmachine, 
wasmachine, auto…). Wat wilt u allemaal in de 
gemeen schappelijke ruimte? Een ruimte om te 
klussen, koffiedrinken, koken, eten, twee slaap
kamers voor logees of de nachtzuster?
Zorgen voor elkaar: hoe zie je dat? 
Meer informatie is te vinden op 
www.knarrenhof.nl. Inschrijven kan via 
www.knarrenhof.ga. Of stuur eerst een mailtje 
naar garmerheerd@gmail.com.

Hillie Ramaker-Tepper

Het bestuur van Vereniging Garmerheerd; v.l.n.r. Corry, Joke, Hetty en Yvonne – Edu ontbreekt. 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

Toneelgroep Waark speelt op woensdag-
avond 17 januari 2018 in dorpshuis Tref-
punt te Thesinge om 20.00 uur het stuk ‘De 
 Menalda Vetes’. Vooraf is er een korte lezing 
die begint om 19.15 uur.

In de Middeleeuwen behoorde Groningen tot de 
Friese landen. Lokale edellieden (jonkers) 
beheersten vanuit hun borgen het omringende 
platteland en lagen constant met elkaar over
hoop. Deze vetes tussen elkaar bestrijdende 
familieclans konden jaren duren en bij ontbre
ken van een hogere macht sprongen abten van 
kloosters in als bemiddelaars.
Regisseur Albert Secuur koos voor een bijzon
dere theatervorm, een die het meeste lijkt op 

De Menalda Vetes door Theatergroep Waark
een live hoorspel met een belangrijke rol voor 
geluid en muziek. Er wordt door de vier acteurs 
gewisseld van de dertiende eeuw naar het nu en 
van de personages als (hoorspel)acteurs naar 
hun rol in het middeleeuwse stuk. Het is een 
historisch verantwoord stuk met een duidelijke 
relatie naar het hier en nu, aangevuld met een 
flinke dosis onderkoelde Grunneger humor. Het 
stuk is geschreven door Jan Veldman en 
 gebaseerd op de dertiendeeeuwse Menalda 
Vetes zoals opgetekend door Abt Emo in de 
 Kronieken van het klooster Bloemhof.
Het stuk wordt voorafgegaan door een korte 
lezing van 20 minuten door historicus Dr. Remi 
van Schaik. Hij geeft uitleg over hoe Groningen 
als onderdeel van de Friese landen in de Middel

eeuwen als ‘clanmaatschappij’ georganiseerd 
was en welke rol abten van kloosters in dit 
geheel speelden. De lezing begint om 19.15 uur 
stipt!
Het stuk is heel goed ontvangen. Het kreeg 
onder meer bij de première een uitstekende 
recensie in het Dagblad van het Noorden (vijf 
sterren), dus het wordt vast een bijzondere 
avond in het dorpshuis. De entree voor deze 
voorstelling bedraagt € 12,50. 
Kaarten kunt u reserveren door een mail te 
 sturen naar stichtingfelicitas@gmail.com of te 
bellen naar 06 14 948 438. 
U kunt ook een kaartje aan de zaal kopen, maar 
bedenk wel: ‘op is op’.

Stichting Felicitas

Stoomfluitje
Gevonden: Lichtblauwe kinderbril op het erf 
van de familie Werkman. Tel. 050 542 2989.
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Pubquiz in Trefpunt
Op 10 februari 2018 staat de eerste Trefpunt
pubquiz op het programma. In teams van mini
maal drie en maximaal vijf mensen strijd je  
mee voor de eeuwige roem. De teams beant
woorden, in overleg met elkaar, vragen over 
 Thesinge, Garmerwolde, sport, tv, actualiteiten, 
muziek enz. enz. 
Een deskundige jury checkt de antwoorden en 

In januari 2018 bestaat onze groep 38 jaar. Op 
dit moment zijn we met achttien leden.
Wegens omstandigheden gaat onze leidster 
Fieke Polderman ons per 1 januari aanstaande 
na 23 jaar trouwe dienst verlaten. Onze nieuwe 
leidster Martha Davids kan alleen les geven op 
de dinsdagmorgen. 
Dit betekent dat wij vanaf 16 januari 2018 gaan 
dansen op de dinsdagmorgen vanaf 10.00 uur, 
in dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde. Helaas 
betekent dit ook dat drie leden ons gaan verlaten 
i.v.m. andere verplichtingen. We kunnen ons 
voorstellen dat er misschien mensen zijn die 
eerder niet op de woensdagmiddag konden 
maar wel de dinsdagmorgen vrij zijn.

U bent van harte uitgenodigd om het gratis voor 
een maand te proberen. Wij zijn er van overtuigd 
dat u na uw ‘proeftijd’ heel graag lid wilt worden 
van onze oergezellige vereniging.
De contributie bedraagt slechts € 12,50 per 
maand. U kunt mij bellen op 050 541 6051.

Tot ziens,
Hilda Dikkema

Volksdansgroep 
Klank en Beweging

De Wereldwinkel krijgt vanaf januari 2018 
een plek in de bibliotheek van Ten Boer. 
 Vanaf januari 2018 gelden er nieuwe en rui-
mere openingstijden voor de bibliotheek.

Aanleiding van de tijdelijke sluiting van Biblio
theek Ten Boer in december was de komst van 
de Wereldwinkel in de bibliotheek. 
Met de komst van de Wereldwinkel is het moge
lijk om de openings tijden van de bibliotheek 
vanaf januari 2018 te verruimen. De bibliotheek 
is dan ook op zaterdag geopend. Tot het einde 

Bibliotheek Ten Boer ruimer open 
dankzij komst Wereldwinkel

van het jaar zijn de gebruikelijke openingstijden 
nog van kracht.
Vanaf 2 januari 2018 gelden er nieuwe openings
tijden. 
Op maandag is de bibliotheek open van 14.00 
tot 17.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 
17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 
Tijdens werkdagen van 14.00 tot 17.00 uur zijn 
er (vrijwillige) medewerkers aanwezig voor 
 service en advies.

Biblionet Groningen

bepaalt na afloop de Trefpunt quizwinnaar.
Doe mee door met je gezin, je familie, je buren 
of je vrienden een team te vormen. Leeftijd doet 
niet ter zake, de vragen zijn voor jong en oud! 
Nadere info over de inschrijving en dergelijke 
volgt z.s.m. op www.thesinge.com, Facebook 
en in de volgende G&T.
Tot 10 februari in dorpshuis Trefpunt in  Thesinge!

Geerle van der Veen en Hans Wind

De Sint in beide dorpen
Zaterdag 25 november zou Sinterklaas weer traditiegetrouw in  Thesinge
aankomen. Door tijdgebrek had hij nu al een paar jaar op rij geen 
intocht in Garmerwolde gehad en daarom had hij zijn hulppieten 
 gevraagd een brug te slaan tussen beide dorpen.
Door de inzet van deze hulppieten is het gelukt om van deze dag 
een geslaagde intocht te maken, waarbij Sinterklaas zowel jong als 
oud uit Thesinge en Garmerwolde kon zien genieten in dorpshuis 
Trefpunt.

In de voorafgaande week was er al enige commotie ontstaan, de ring van 
Sinterklaas was  ontvreemd uit het pietenhuis en op beide basis scholen 
 bleken er ook spullen verdwenen te zijn...
Sinterklaas was met de intocht wat verlaat omdat hij nog op het politie
bureau was in verband met de gestolen ring, maar werd gelukkig toch nog 
op tijd in Thesinge gebracht door meneer agent zodat hij zijn eigen feestje 
niet hoefde te missen. Hoofdpiet was er niet bij omdat deze de cadeaus 
en de spullen van Sinter klaas hoogstpersoonlijk wilde bewaken in het 
pietenhuis.
Tijdens de optocht door het dorp ontstond er wat reuring omdat er twee 
verdachte personen in boevenpak voorbijvoeren in ’t Maar. In alle drukte 
leken ze te ontkomen, maar meneer agent was nog aanwezig, zette de 
speurtocht in en wist ze even later met hulp van dappere kinderen in de 
kraag te vatten.
Met die geruststelling kon het feestje in het  Trefpunt voortgezet worden en 
werd er menig sinterklaasliedje en kunstje voor de Sint opgevoerd.
Toen dit alles bijna op zijn einde liep kwam meneer agent met de twee 
kwajongens het Trefpunt ingelopen, hij had ze uitvoerig verhoord en ze 
hadden wat op te biechten aan Sinterklaas.
Zij overhandigden de Sint een klein cadeautje en wat bleek: dit was de 
ring van Sinterklaas!
Samen met de pieten pakten zij nog meer cadeautjes uit die in hun jutezak 
hadden  gezeten en het werd al snel duidelijk dat dit de ver dwenen spullen 
van de scholen waren!
De jongens biechtten op dat ze ook graag een keer voor Sint wilden spelen 
en daarom deze spullen ‘geleend’ hadden om ze later als cadeautjes weer 
terug te geven. Dit alles liep dus  gelukkig weer goed af! Sinterklaas  

heeft het de  jongens vergeven mits ze beloofden het nooit meer te doen.
Op vrijdag 1 december konden de kinderen Sinter klaas bezoeken in de 
voor hem ingerichte logeerkamer in Trefpunt. Dit jaar hoefden ze niet in 
de kou buiten te wachten, maar konden ze zich bezighouden op de dans
vloer tijdens de pietendisco in de grote zaal.
Nadat Sinterklaas achtenveertig verwachtingsvolle kinderen op bezoek 
had gehad, bracht ook hij nog een bezoekje aan de dansvloer waar hij 
trots toekeek hoe de kinderen een dansje opvoerden.

Al met al was het hele sinterklaasgebeuren weer een groot succes. 
 Sinterklaas heeft laten weten veel plezier en warmte ervaren te hebben 
en zeer content te zijn met de gemaakte verbinding tussen deze twee 
prachtige dorpen.

Sinterklaascommissie Thesinge

Sinterklaas met de zielsgelukkige Emilie Bulder op schoot 
(foto Willemke Bulder)
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Agenda

Foto van de maand

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge

Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge

Colofon
Eindredactie
Garmerwolde
Hillie RamakerTepper 050 541 5335
Marja Wijnandde Poel 06 41 160 523
Thesinge:
Jan Ceulen 050 311 6551
Yvonne Broekhuizen 06 51 033 796
Fotograaf Garmerwolde
Andries Hof 06 44 066 124
Fotograaf Thesinge
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 2 
februari.
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 21 januari vóór 18.00 uur 
via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Zondag 24 december
9.30 uur leesdienst
14.30 uur ds. R. Bikker
Maandag 25 december
11.00 uur prof. H. Selderhuis
Dinsdag 26 december
9.30 uur zangdienst

Zondag 31 december
9.30 uur Bram Koerts
14.30 uur Bram Koerts
Maandag 1 januari
10.00 uur leesdienst
Zondag 7 januari
9.30 uur stud. H.C. Bezemer
14.30 uur stud. H.C. Bezemer

Zondag 24 december
clusterdienst; 4e advent
11.00 uur in Thesinge
ds. Van Dijk uit Sauwerd 
koffiedrinken voor de dienst
1e kerstdag 25 december 
clusterdienst 
10.00 uur in Thesinge
drs. Postema uit Krewerd
m.m.v. kindernevendienst
Zondag 31 december
clusterdienst; oudejaarsdag
11.15 uur in Stedum
ds. Van Dijk uit Sauwerd

Zondag 7 januari
clusterdienst
9.30 uur in Ten Post
drs. Postema uit Krewerd
Zondag 14 januari
clusterdienst
9.30 uur in Stedum
ds. Alblas uit Bedum
Zondag 21 januari
clusterdienst
10.00 uur in Garmerwolde
ds. Diemer uit Bedum
Zondag 28 januari
viering heilig avondmaal
10.00 uur in Thesinge
ds. Tinga uit Groningen

Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.0011.30 
uur: Inloopochtend Noaberstee.
Elke zaterdag
Thesinge; vanaf 16.00 uur: Café 
Molenzicht open.
Zondag 24 december
  Garmerwolde, kerk; 22.00 uur: 

Kerstnachtdienst – zie artikel.
  Thesinge, Kloosterkerk; 20.30 

uur: Kerstnachtdienst – zie 
artikel.

Donderdag 28 december
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 
uur: Koffiemorgen. Er kunnen nog 
meer bij!

Deze twee eenden in het verlengde van het Thesinger Maar 
in Klunder bewaken de kast waarin muskusratten gevangen 
worden (foto Koos van de Belt)

Zondag 31 december
  Garmerwolde, kerktoren; vanaf 

0.00 uur: Kloksmeren en 
klok luiden. De Plaatselijke 
Commissie trakteert op een 
drankje en een hapje.

  Thesinge, Kloosterkerk; vanaf 
0.05 uur: Kloksmeren.

  Thesinge, Trefpunt; vanaf 0.30 
uur: Feestelijk inluiden van het 
nieuwe jaar.

Dinsdag 9 januari
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 
uur: Klaverjassen bij ‘De Soos’.
Woensdag 10 januari
Garmerwolde, De Leeuw; 
20.0022.00 uur: Voorlichtings
avond ‘Stoken met houtkachels’ 
– zie artikel.

Donderdag 11 januari
Garmerwolde, De Leeuw; 14.30 
uur: Nijjoarsveziede Garmerstee 
m.m.v. The FortyNine’s uit 
Kropswolde. Entree € 6,00 p.p.
Vrijdag 12 januari
Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 
Ophalen oud papier.
Zaterdag 13 januari
  Thesinge; vanaf 9.00 uur: 

Ophalen oud papier.
  Thesinge, café Molenzicht; 20.00 

uur: Nijjoarsveziede.
  Ten Boer, Dorpshuis; 10.00

14.00 uur: Repair Café. Zie 
wistudatje.

Woensdag 17 januari
  Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 

uur: Overleg themagroep 
Festiviteiten, Sport en Cultuur.

  Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur: 
Theatergroep Waark met ‘De 
Menalda Vetes’. Lezing vooraf: 
19.15 uur. Zie artikel.

Donderdag 25 januari
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 
uur: Koffiemorgen. Zowel dames 
als heren zijn van harte welkom.

‘De Soos’
De klaverjasavond in december 
heeft de volgende uitslag 
opgeleverd:
Jan van der Molen 5430
Pia Pops 4828
Jannes Ramaker 4682
Henk Vliem 4680
De volgende keer is op dinsdag 9 
januari, aanvang 20.00 uur, in 
dorpshuis De Leeuw te Garmer
wolde. Nieuwe kaarters zijn van 
harte welkom.

Zaterdag 27 januari
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 
uur: Het Complot speelt ‘Een 
Vreemde Gast’ – zie artikel.


