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Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

43e jaargang - februari 2018

Veertig jaar Wie Wil Kan!

Toneelvereniging W.W.K. viert in maart haar 
40-jarig jubileum. Kees van Zanten, Jacob 
van Zanten, Madelon Otten, Ilva Lina, Anita 
op den Kelder, Jolanda Bol, Renée Oudman, 
Ria Stoppels, Trieneke Schuppert, Renger 
de Vries, Anne de Glee en Arjan Balkema 
maken nu deel uit van de groep. Veertig jaar 
is genoeg reden voor een feestje en voor een 
interview met twee betrokken spelers. Kees 
van Zanten is al vanaf 1978 lid en Jacob van 
Zanten speelt vanaf 2001 mee. 

W.W.K. bestaat eigenlijk al langer
In januari 1978 nam Roelf Koopman het initiatief 
tot een doorstart van W.W.K. en dat was toen al 
een tweede doorstart. Hoe lang de toneelgroep 
eigenlijk bestaat is niet meer te achterhalen. 
Kees was bij die doorstart betrokken. Hij is dan 
ook degene die het langst meespeelt, al veertig 
jaar dus. 

Jacob herinnert zich nog dat zijn moeder begin 
jaren zeventig meespeelde. De jaarlijkse uitvoe
ring werd toen nog op tweede paasdag gehouden 
en vanaf 1978 op Koninginnedag. Als kind vond 
Jacob die uitvoeringen een echte  happening.

Tradities en veranderingen
W.W.K. houdt vast aan een aantal tradities. Ze 
heeft in die jaren vooral kluchten en blijspelen 
gespeeld. Daar beleven de spelers zelf het 
meest plezier aan en: ‘Het publiek dat bij ons 
komt wil het liefst gein.’ Ook de opstelling van 
het publiek aan lange tafels is hetzelfde geble
ven: ‘Dat vindt het publiek het leukst. Zo ging dat 
en zo is het gebleven.’ En natuurlijk het  Gronings: 
een stuk wordt altijd vertaald naar het Gronings. 
‘Voor de jongere garde is dat soms lastig, maar 
dat levert ook veel hilariteit op want soms maken 
ze de kromste zinnen.’
Toch zijn er ook veranderingen. De groep speelt 

niet meer ‘uit’. In het verleden speelden ze nog 
weleens buiten Thesinge, bijvoorbeeld in 
Bloemhof in Ten Boer. Daar hebben ze weleens 
meegemaakt dat de ouderen na het tweede 
bedrijf allemaal wegliepen omdat ze naar bed 
moesten. Dat uit spelen gaan werd wat te veel 
van het goede.
Ze hebben ook weleens hun medewerking ver
leend aan dorpsfeesten of aan het jubileum van 
de school. Een keer werkten sommige leden 
samen met de toneelgroepen VIOD en De Rijge. 
Dat was wel wennen. Ze begonnen bijvoorbeeld 
met ademhalingsoefeningen en oefeningen om 
hun emoties te uiten. Dat was wel heel anders 
en die oefeningen hebben ze dan ook niet over
genomen als ze zelf repeteren.
Er is al jaren een hechte band met een groep in 
Eelde. Ze gaan ieder jaar bij elkaar kijken en 
lenen spullen van elkaar. Dat scheelt in de 
onkosten. Omdat de opbrengsten van de omzet 

De leden van W.W.K. zoals we ze op straat zouden kunnen tegenkomen. (Jacob van Zanten ontbreekt wegens ziekte). (foto Koos van de Belt)
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bij de uitvoeringen nu naar dorpshuis Trefpunt 
gaan, heeft de vereniging het financieel wat 
moeilijker en ook zijn de Bumarechten voor een 
stuk best prijzig. Daarom zijn ze dit jaar in 
december begonnen met een banketstaven
actie. Ze hebben gelukkig ook subsidie  gekregen 
van het Loket Leefbaarheid van de gemeente 
Ten Boer, de Schutterstichting en van Dorps
belangen. 

Wat maakt toneel zo leuk?
W.W.K. repeteert op dinsdagavonden. ‘Je bent 
even met iets heel anders bezig. Je begint met 
niks, met een boekje en dan begint het te 
groeien. De personages ontstaan, de kleding 
komt erbij, de coulissen en de hele aankleding 
en langzamerhand ontstaat de voorstelling. Dat 
is gewoon heel leuk om te zien.’ Het stuk van dit 
jaar is bijvoorbeeld wat saunaachtig. De dames 
bemoeien zich vooral met de kleding en de hele 
aankleding van het stuk. ‘Die denken dat ze het 
precies weten’, vertellen Kees en Jacob lachend. 
Verder heeft iedereen met de eigen talenten een 
eigen inbreng. Ze regisseren het stuk met 
elkaar. De sfeer is goed, ook als ze elkaar aan
wijzingen moeten geven en ook als ze een rol 
hebben die niet zo goed bij ze past. ‘We doen 
ons best, maar zijn niet een groep met hoge 
ambities.’ Het gaat vooral om de gezelligheid. 
‘Om de beurt nemen we wat mee voor bij de 
koffie en voor de nazit. Vlak voor de uitvoering 
wordt de nazit steeds korter want dan gaat het 
erom spannen. Dan zijn er vaak ook extra repe
tities op de zaterdagmorgen. 
Zelfs van de jaarvergaderingen maken ze een 
gezellige boel. Om de beurt organiseren ze iets 
grappigs voor na de pauze. En ieder jaar gaan 
ze een dagje met elkaar uit. Ook bij belangrijke 
gebeurtenissen van een medelid zijn ze betrok

W.W.K. in actie, maart 2017 (foto Joost van den Berg)

ken. Zo verkleedden zij zich op het 25jarig
huwelijksfeest van Renger als een Kozakken
koor en deden een heel grappige act. 

De klucht: ‘Mag ’t een beetje meer wezen?!’
De keuze is dit jaar gevallen op de klucht ‘Mag 
’t een beetje meer wezen?!’ Het verhaal speelt 
in een kuuroord waar Joris de eigenaar van is. 
Een medewerkster van het oord leest op 
 Facebook dat er een bedrieger is die hotels 
oplicht. Zou die bedrieger ook onder de gasten 
van het kuuroord zijn? Dan gebeuren er merk
waardige dingen. Er gaat van alles mis en juist 
als er een tvploeg komt voor de opname van 
een promotiefilmpje wordt het Joris teveel. Hij 
vraagt zijn tweelingbroer om hulp maar of die 
wel bestand is tegen deze drukte?
De voorstelling kun je gaan zien op vrijdagavond 

9 en 16 maart. Op zaterdag 17 maart wordt het 
een groot feest. ‘s Middags wordt de klucht 
opgevoerd en aansluitend is er een stamppot
buffet en daarna een feestelijke avond met een 
dj. Naast de ongeveer twintig oudleden die zijn 
uitgenodigd kan iedereen zich voor dit feeste
lijke jubileum opgeven. Tijdens de uitvoeringen 
is er een miniexpositie te bewonderen met 
oude en soms heel grappige foto’s van W.W.K.
En haalt W.W.K. de volgende tien jaar? Er is nu 
gelukkig een jonge garde, maar het is moeilijk 
om er jonge mensen bij te krijgen. Kees en 
Jacob hebben er vertrouwen in en toch… je 
weet maar nooit. In ieder geval heeft W.W.K. 
deze veertig jaar binnen en dat is zeker een 
feestje waard.

Irene Plaatsman

In Memoriam: 
Dienco Bolhuis
Eind januari kregen we bericht dat ons 
oudredactielid Dienco Bolhuis was 
overleden. Ondanks het feit dat sommigen 
van ons al langere tijd wisten dat Dienco 
ernstig ziek was, kwam dat bericht toch 
nog vrij onverwachts. Wij als (oud)
redactieleden kijken met plezier terug op 
de tijd dat Dienco in de redactie van de 
Garmer & Thesinger Express zat. Dat is al 
heel wat jaren geleden. We leerden Dienco 
kennen als een humoristische man en als 
een aanpakker. En je kon altijd een beroep 
op hem doen. Dat bleek in latere jaren ook 
bij de bezorging van de krant in Ruischer
brug en omstreken. De hele familie werd 
desnoods ingezet.
En vooral niet te vergeten: Dienco Bolhuis 
was een van de enthousiastelingen die in 
1978 de herstart van de Garmer & 
Thesinger Express mogelijk maakten. 
Wij wensen de familie de komende tijd veel 
sterkte toe.

De redactie

Op 18 februari speelde Strijkkwartet Regina Forte romantische melodieën in de Kloosterkerk. 
Ook voor nietklassiekliefhebbers was het een toegankelijk concert. Het publiek was enthousiast. 
(foto Stichting Felicitas)
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Op zondag 4 februari 2018 gaven de Alpen
jagers hun laatste Nieuwjaarsconcert in het 
 Trefcentrum te Bedum. Roelf Stol heette een
ieder welkom, in het bijzonder de mensen uit de 
voormalige partnergemeente Hesel (Duitsland) 
die weer met een grote groep onder leiding  
van burgemeester Uwe Theman aanwezig 
waren. En natuurlijk het Gemengd Mannenkoor 
 Garmerwolde. 
Na menig polka, wals, mars, Böhmische en 
Mährische volksmuziek door de Alpenjagers en 
menig meezinglied van het GMKG kwam de 
secretaris van de MGD (Muziekbond Groningen 
en Drenthe), de heer Cor Blankenstijn, ten 
tonele. Met een oorkonde voor Roelf Stol, 
oprichter van blaaskapel de Alpenjagers te 
 Garmerwolde vanwege het 45jarig kapelmees
terschap. Ook bedankte hij de muzikanten voor 
hun inzet. 
Vervolgens stond burgemeester Theman stil bij 
de vijftien jaar waarin hij de ontvangst van de 
Alpenjagers in Hesel en de busreis naar 
 Garmerwolde/Bedum mede heeft georgani
seerd en overhandigde Roelf Stol het gemeente
wapen van Hesel en boeken over Hesel en 
omgeving. Hij bedankte de Alpenjagers voor 

Afscheid Alpenjagers

hun mooie muzikale optredens en hoopte eigen
lijk toch nog op een tegenbezoek in Hesel. Het 
eten zal dan klaar staan. Het enige is dus: 
muziek instrumenten in de auto en de grens 

over. Je zou het toch niet kunnen overslaan?
Tot slot werd Anko Terpstra uit Ruischerbrug als 
oudste lid van de Alpenjagers verrast met een 
bloemetje en natuurlijk kregen ook alle muzikan
ten een bos bloemen. 
Met het zingen van het Grunnens laid kwam er 
een einde aan het tijdperk der Alpenjagers en 
stopte helaas weer een van oorsprong Garmer
wolder vereniging.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Het laatste optreden van de Alpenjagers. (foto Sieb-Klaas Iwema)

Links: Wilma Tammeling uit Garmerwolde 
Rechts: Medeoprichter en kapelmeester 
Roelf Stol 
(foto’s Sieb-Klaas Iwema)

Het Gemengd Mannenkoor Garmerwolde 
(GMKG) wil graag zijn naam eer aan blijven 
doen. Door het wegvallen van enkele manne
lijke zangers is langzamerhand de behoefte 
ontstaan enkele mannen aan het ledenbestand 
toe te voegen. Met name de tenoren zouden wel 
wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. 
Het GMKG bestaat nu uit vierentwintig vrouwen 
en twaalf mannen (zeven bassen, vier tenoren 
en een dirigent) uit Garmerwolde, Thesinge, 
Groningen en Ten Boer. Het is een club leuke 
mensen die graag samen zingen. Als je het leuk 
vindt om met ons mee te zingen: kom dan 
gewoon langs, zing mee en besluit dan of je 
vaker gaat komen. We zingen een keer per 
maand in dorpshuis De Leeuw op vrijdagavond. 
In maart is de kooravond op 16 maart om 20.30 
uur. Nadere informatie kan worden gegeven 
door Winy Remerie, tel. 050 541 9630.

Marian Baarda

Oproep Gemengd 
Mannenkoor Op basisschool De Fontein werd op woensdag 

24 januari de kick-off gehouden van Muziek
parade Ten Boer. Samen met alle leerlingen,  
De Rijdende Popschool en Muziekvereniging 
Volharding is Muziekparade Ten Boer muzikaal 
van start gegaan. Een bandje van Popschool 
Garmerwolde speelde een aantal liedjes, het 
fanfareorkest van Volharding gaf een optreden 
en er werd samen met de hele school gezongen 
en gedanst.
 
De Muziekparade is een initiatief van zes 
 scholen in de gemeente Ten Boer in samen
werking met de Rijdende Popschool, Muziek
vereniging Volharding en Stichting Muziek
onderwijs Ten Boer. Het doel van het project is 
leerlingen kennis te laten maken met verschil
lende instrumenten en muzieksoorten. Dit wordt 
gedaan door samenwerking met verschillende 
muziekaanbieders in de omgeving. 

Muziekparade Ten Boer is gestart
Tijdens dit traject zullen de leerlingen ver
schillende lessen en workshops volgen die 
 uitmonden in een gezamenlijk optreden tijdens 
de Muziekparade.
 
De scholen die zullen deelnemen aan dit project 
zijn: De Fontein (Ten Boer), De Til (Thesinge), 
OBS Garmerwolde (Garmerwolde) De Wieken 
(Ten Post), De Huifkar (Ten Boer), De Poort (Ten 
Boer), en OBS Woltersum (Woltersum). 
Op deze manier wordt het muziekonderwijs in 
de gemeente Ten Boer goed op de kaart gezet.
 
Het project wordt 6 juli afgesloten met een groot 
muziekfestival in Ten Boer. Hierbij zullen alle 
kinderen optredens gaan geven door het hele 
dorp. Dit kan zijn op een plein, in winkels, in ver
zorgingstehuizen enzovoort. 
Kortom, het wordt een half jaar vol muziek en 
plezier! 

De Rijdende Popschool
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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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Acht jaar in de keet
Als ik aankom bij Cor en Corrie Eijkemans op G.N. Schutterlaan 14 
in Thesinge blijkt de bel buiten te hangen. Ik gniffel en trek eraan. 
En jawel, ze horen hem binnen ook! Een van de leuke details van dit 
fraai en in stijl verbouwde huis. Omdat verbouwen en wonen niet 
goed samengaan bivakkeerden Cor en Corrie bijna negen jaar in een 
oude directiekeet, die ze ‘tijdelijk’ in de tuin hadden geplaatst. Ik ga, 
nu de keet weg is, eens poolshoogte nemen.

Liefde, samenwonen, trouwen
Corrie werkte een jaar of elf geleden bij zorginstelling Opmaat in Bedum 
en moest een keer voor haar werk naar Delfzijl. Daar ontmoette ze Cor, die 
er aan een nieuwbouwproject werkte. Cors thuis was toen nog in Heusden, 
Brabant. De vonk sloeg over en na enige tijd zijn ze getrouwd. Corrie 
woonde in de Bakkerstraat en ze gingen op zoek naar een groter huis in 
Thesinge. Er was flink wat belangstelling voor G.N. Schutterlaan 14 (het 
voormalige huis van Piet en Dinie van Zanten) maar zij kregen het in 2009 
te pakken. Ze wilden het huis drastisch verbouwen en het leek hun handig 
om een directiekeet in de tuin te zetten met het idee dat ze het huis na een 
jaar of drie wel zouden kunnen betrekken. De gemeente raadde hen aan 
een vergunning voor zes jaar aan te vragen, je weet het maar nooit… 
Toen ze in augustus dat jaar bij een champignonkweker in Marum de keet 
hadden bekeken was Corrie een half uur stil. Ze dacht alleen maar: ‘Moet 
ik daar drie jaar in wonen?’ Maar het was toch wel verstandig: geen 
 dubbele woonlasten en lekker dicht bij de verbouwing. Dus ze kochten het 
bouwsel en het wende gauw: ze waren maar met zijn tweetjes, alleen op 
verjaardagen was het soms wel erg vol…
In de vergunning stond dat de keet achter de rooilijn langs de voorgevel 
moest staan en groen moest worden. Cor, met een knipoog: ‘Die rooilijn, 
da konnie, want ik wilde aan die kant van het huis een uitbouw maken. En 
die pot groene verf staat nog steeds ongeopend in de schuur.’

Verbouwen maar!
Cor is voormanmonteur in de staalbouw en werkt door heel Nederland. 
Hij is door de week meestal weg en had dus alleen de weekenden om in 
het huis te klussen. Hij begon vol goede moed met de verbouwing. Het 
schoot redelijk op (alhoewel die drie jaar wel wat optimistisch waren), 
maar in het vierde jaar sloeg het noodlot toe: Cor kreeg een acute hernia. 
Hierdoor moest hij een jaar thuis zitten; hij kon niet werken en niet ver
bouwen. Aannemer Piet Hofstee hielp met de voortgang van een aantal 
projecten (waaronder de kozijnen en ramen), maar na een jaar werd hij 
ziek en overleed tragisch genoeg korte tijd later.
We zijn in zowat het vijfde jaar aangekomen. Na enige tijd krabbelde Cor 
weer overeind en vond hij Joop Blaauw, de overbuurman, bereid hem te 
helpen met de elektriciteit. Tot eenieders schrik overleed Joop niet veel 
later. Het zat dus allemaal niet mee, maar Cor hield vol.
Toen het zevende jaar (2016) was aangebroken begon de gemeente zich te 
roeren: de vergunning verliep, de keet moest weg! Corrie: ‘Ik belde ze op en 
zei, het is nog een half jaartje, dan kunnen we over.’ ‘Geen punt,’ zei de 
ambtenaar, ‘bevestig het even per email, dan komt het goed.’ Maar dat 

vergat Corrie, de ambtenaar ging 
twee maand later met de VUT en 
een frisse kracht zette, begin 2017, 
opnieuw druk op de ketel. Er viel een 
schrijven van de gemeente op de 
mat met een duidelijke boodschap: 
binnen een maand is dat bouwsel 
weg of er volgt een forse boete! 
 Corrie reageerde nu wel alert en 
schreef een brief met de verzekering 
dat de keet uiterlijk september 2017 
zou worden verwijderd.
De gemeente gedoogde de laatste 
overschrijding van de termijn en 
zowaar: half september was het 

zover. In de septemberkrant meldde de G&T dit feit al middels een foto 
van de keet in de touwen, hoog boven de sloot voor het huis.

Blij met de hulp van vrienden
Cor en Corrie zijn inmiddels reuzeblij dat alles achter de rug is, na alle ups 
en downs. Met hulp van veel vrienden zijn ze erin geslaagd, zij het dus 
met enige vertraging, het huis schitterend te verbouwen: comfortabel en 
modern, maar met de sfeer van weleer: veel oude stijlkenmerken vind je 
terug in de uitbouw, de raampartijen en de binnendeuren.
Het wonen in de keet had nog wel een nadeeltje: door het ruimtegebrek 
moesten heel veel spulletjes de schuur van het huis in. Ze zijn na acht jaar 
nog steeds dingen kwijt.

Hoogte- en dieptepunt
Ik vraag ze naar leuke anekdotes. Cor weet een hoogtepunt: de verbou
wing produceerde nogal wat puin en daarvoor stond er regelmatig een 
container op de oprit. Die was op enig moment vol en de volgende dag 
helemaal leeg! Buurman Menno, zo bleek alras, kon het puin wel gebrui
ken. Cor: ‘Volgens mij voor zijn hot tub, waaraan hij later nog lelijk zijn kont 
heeft gebrand…’ Deze actie scheelde hen toch mooi een containerhuur.
Een dieptepunt was volgens beiden de keer van het bevriezen van de 
waterleiding naar de douche in de keet. Alles afgedekt Cor? Ja hoor…. De 
douche deed het nog een beetje, dus klaar. Maar ‘s avonds was alles stijf 
bevroren en Corrie ging Cor bellen. Die zat voor zijn werk in Brabant en 
besloot rechtsomkeert te maken. Eenmaal thuis was het in vijf minuten 
gepiept en kon Corrie weer douchen. De volgende morgen moest Cor 
weer naar zijn werk. Dat was een heel lange reis voor een heel kort klusje!
Maar nu zitten ze lekker in hun prachtige warme kamer, een mooie woon
keuken achter hen en de douche om de hoek. Dat is alle ontberingen 
helemaal waard geweest.

Jan Ceulen

Cor, Corrie, Siego en nieuwe bewoner Ollie. En ja, er hangt nog een 
klusje te wachten... (foto Simone Bouwstra)

De keet verdwijnt, volgens de 
gemeente een beetje te laat  
(foto Metha Nijkamp)
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Nieuwe bewoners Garmerwolde
Dorpsweg 28

Ook uit Ruischerwaard in Groningen, maar dan 
meer bij de brug, komen Dennis en Wendy. 
Behalve twee kinderen Roos en Sem hebben ze 
ook nog twee honden, twee kippen en twee 
kleine paarden. Met name vanwege die laatste 
twee waren ze al langere tijd op zoek naar een 
andere woning waar ze de paarden, die in een 
weiland bij Klein Harkstede stonden, meer in de 
buurt konden houden. En toen kwam het huis 
aan Dorpsweg 28 in de verkoop. Het toeval wil 
dat dat voor hen beide al bekend terrein was. 
Wendy en Dennis kenden de vorige bewoners, 
de Buringa’s, al sinds Wendy en dochter Sophie 
Buringa samen naar de manege gingen en 
Wendy (later ook Dennis) vervolgens regelmatig 
bij de familie thuis kwam en ook bleef logeren. 
Het huis voelde gelijk bekend en vertrouwd en, 
toen ook de kinderen groen licht gaven, is de 
koop gesloten en zijn ze eind oktober in 
  Garmerwolde komen wonen. De ligging van 
Garmerwolde ten opzichte van de stad en de 
scholen van de kinderen was gunstig, maar de 
keus voor deze woning is vooral ingegeven door 
de lap grond achter het huis, waar de paarden 
inmiddels rondlopen. Deze paardjes, een Shet
lander en een minipaard heten respectievelijk 
Nootje en King en ze zijn het centrale thema in 
dit gezin. 
Roos is de oudste van de beide kinderen. Zij is 
vijftien jaar en gaat naar havo 4 van het Stads
lyceum. Ze houdt van paarden en van het 
 mennen van paarden, ze houdt zich bezig met 
fotografie en ze hoopt dit jaar haar zwarte band 
Taekwondo, een Koreaanse vechtsport, te 
halen. 
De jongste van het stel is Sem van negen jaar. 
Hij gaat in Meerstad op school, maar heeft zijn 
gezicht ook al eens ter verkenning op de basis
school van Garmerwolde laten zien. Hij houdt 
van paarden, van dingen uitvinden en in elkaar 
knutselen en van buitenspelen. Hij heeft zijn 
eigen hond, de jonge labradoodle buddyhond 
Sientje, die hem wat in de peiling houdt. Dat is 
handig omdat Sem met regelmaat epileptische 
aanvallen krijgt en daardoor wat extra aandacht 
nodig heeft. De andere hond is Sammy, een 

onbestemd ras en een stukje ouder en stram
mer dan Sien, maar nog jong van geest.
Vader Dennis werkt als brandweercommandant 
bij de brandweer in Groningen. Dit is in beginsel 
een kantoorbaan, maar hij heeft bij tijd en wijle 
piketdienst waardoor hij op onregelmatige tijden 
opgeroepen kan worden. Daarnaast is hij lid van 
het team Specialisme Technische Hulpverle
ning. Dit team wordt ingezet bij incidenten waar
bij instorting dreigt of de slachtoffers met de 
standaard basisinzet niet te bereiken zijn. Het 
werk kan pittig zijn en voor ontspanning gaat 
Dennis (hard)lopen, fietsen of vissen, al dan 
niet met zijn zoon. 

Dennis, Wendy, Sem en Roos (foto Andries Hof)

En moeder Wendy is degene die in dit gezin zorgt 
voor de nodige rust, reinheid en regelmaat; zij 
zelf noemt het liever zorgdragen voor de balans 
in het gezin. Ze is van oorsprong verpleegkun
dige, maar heeft de keuze gemaakt om met 
betaald werk te stoppen zodat het thuis prettig op 
orde blijft en er tijd en aandacht kan zijn voor 
elkaar. Het geeft het gezin ruimte om te doen wat 
gedaan moet worden én tijd voor de hobby’s van 
eenieder. Ook willen ze wat bekender worden 
met het dorp. De eerste stap, aanwezig zijn bij de 
dorpsborrel op de eerste vrijdag van de maand, 
is daartoe al gezet. 

Simone Tjakkes
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W.F. Hildebrandstraat 59 

Als het aan Janneke en Peter Vermaas had 
gelegen, waren ze ergens in februari in hun 
nieuwe woning aan de W.F. Hildebrandstraat 59 
getrokken, maar de kopers van hun oude huis 
wilden alleen kopen als ze begin december de 
sleutel al konden krijgen. Dus hebben Janneke 
en Peter hun verhuisacties wat versneld en zijn 
ze eind november verhuisd, na een maand flink 
klussen en opknappen. 
Janneke en Peter, en de kinderen Nynke, Evy 
en Yaniek, komen uit Ruischerwaard in Gronin
gen of, meer precies, uit de wijk Plan Boerhof, 
de lokatie waar tot 2001 onder meer de Boerhof
garage was gevestigd tot een grote brand die 
garage en een aantal andere bedrijfspanden 
verwoestte. Zij waren daar bewoners van het 
eerste uur en hebben er jaren naar genoegen 
gewoond. Maar na verloop van tijd kwam er de 
behoefte aan wat anders, meer ruimte om het 
huis, het dorpsleven, en kwamen ze na het 
nodige zoeken terecht in Garmerwolde.
Peter heeft zijn jeugd doorgebracht in Dronten 
maar vond het geen probleem om een dikke  
tien jaar geleden voor de liefde naar Groningen 
te komen. Hij had al leuke ervaringen met 
 Groningen en de inwoners, en hij kon makkelij
ker hier aan het werk komen, terwijl Janneke 
haar studie verpleegkunde afrondde. Peter 
werkt sinds ruim een jaar bij De Zeeuw verzeke
ringen in Noorderhoogebrug, een algemeen 
 verzekeringskantoor gespecialiseerd in het ver
zekeren van motoren (meer specifiek: Harley 
Davidsons). Peter heeft weliswaar wel eens  
een motor gezien, echter nooit op één gereden, 
laat staan op een Harley, maar hij vindt zijn werk 
erg leuk en krijgt zo toch beetje bij beetje naast 
 verstand van verzekeren ook verstand van 
 motoren. 
Janneke is regieverpleegkundige in het UMCG 
voor 24 uur per week. Sinds september 2017 
doet ze daarnaast ook de opleiding Manage

Familie Vermaas (foto Andries Hof)

ment in de zorg aan de Hanzehogeschool. Haar 
passie is de verpleging, maar sinds ze meer 
leidinggevende taken heeft, merkt Janneke dat 
ze veel voldoening haalt uit het samen met een 
team werken aan een mooi resultaat. Dat was 
de reden voor haar om de management opleiding 
op te pakken. Ondanks alle drukte van het heb
ben van een gezin met drie jonge kinderen en 
de bijkomende verhuizing is het haar gelukt om 
het eerste half jaar van deze opleiding goed af 
te ronden. 
De dochters Nynke van zeven jaar en Evy van 
vijf jaar gaan in Lewenborg naar basisschool De 

Swoaistee. Nynke houdt van zwemmen en 
muziek, en ze gaat samen met haar zus naar 
ballet. 
Zoon Yaniek gaat wanneer nodig naar de 
opvang, waar ook zijn zussen na schooltijd heen 
gaan. Daar heeft hij het erg naar zijn zin en kan 
hij zijn energie goed kwijt. 
Peter raakt zijn energie kwijt in het racefietsen 
en mountainbiken, Janneke in het afstruinen 
van kringloopwinkels, op zoek naar brocante 
opknapmeubeltjes.

Simone Tjakkes

Flitsvertaling
Aan de eindeloze soap van nepnieuws en 
razend getwitter door Donald Trump, de 
 president van de Verenigde Staten, is een 
nieuw hoofdstuk toegevoegd: het boek Vuur 
en Woede. Geschreven door de Amerikaan-
se journalist Michael Wolff over (vermeende) 
wantoestanden binnen de muren van het 
Witte Huis.
Thesinger Ton Heuvelmans werd gevraagd 
‘even een deel van het boek te vertalen’.

Ton: ‘Mai Spijkers van uitgeverij Prometheus 
heeft een goede neus voor bestsellers in spe  
en was er als de kippen bij om de rechten te 
bemachtigen.’ Ton schetst in kort bestek het 
 verloop van een zeer hectische week.
Vrijdag 5 januari: het boek komt uit in de VS.
Zaterdag 6 januari: Prometheus belt Ton of hij 
vijf hoofdstukken wil vertalen en of het zondag 
de dertiende klaar kan zijn. De rest van het boek 
wordt door vijf andere vertalers aangepakt.  
Ton says yes.

Zondag: de tekst komt binnen. Ton: ‘Vanaf dat 
moment is het vertalen, vertalen, vertalen…’
Donderdag de elfde: De Wereld Draait Door belt 
Ton of hij aanwezig wil zijn bij een interview met 
Mai Spijkers. Ton bedankt voor de eer.
Vrijdag 12 januari: de uitgever en de overige vijf 
vertalers zitten bij DWDD. De vertalers zitten als 
decorstukken op de achtergrond. Wel wordt Ton 
met naam en toenaam genoemd als ‘helaas ver
hinderd’. Ton grijnst: ‘Wil je in DWDD genoemd 
worden, dan moet je er dus juist niet heen…’
Zaterdag 13 januari: 20.000 boeken worden 
gedrukt en verspreid.
Maandag de vijftiende: de eerste druk ligt in de 
boekhandel, de tweede wordt al gemaakt en de 
derde is ‘opgelegd’, dat wil zeggen: staat op 
 stapel.

Ton heeft het ondanks de grote druk met plezier 
gedaan. Met de vijf anderen was er uiteraard 
overleg om de vertaling van bepaalde uitdruk
kingen en woorden op één lijn te krijgen. 

En de inhoud? Ton: ‘Je weet niet wat je leest... 
Ongelooflijk wat een chaos en intriges daar.’
Uw reporter kan zich dat levendig voorstellen: 
niet de leugen van Halbe Zijlstra is verbazing
wekkend, maar alle ophef eromheen. Liegen en 
bedriegen is de core business van politiek en dat 
niet handig doen… daar pakken ze je op.
Zo te horen (ik heb het van Ton geleende exem
plaar nog niet kunnen lezen) is het boek dus een 
aanrader.

Jan Ceulen

foto Joost van den Berg
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Noaberschap in de huidige tijd

Een aantal van de dragers van de begrafenisvereniging (v.l.n.r.): Willem 
Oomkes, Reinder van der Borg en Jakob van der Woude 
(foto Koos van de Belt)

In de vorige eeuw, om precies te zijn op 14 maart 1922, is de begrafenis-
vereniging Thesinge en omstreken opgericht. Het ontstaan hiervan 
had alles te maken met ‘noaberschap’. Voor overleden dorps genoten 
werd een waardig afscheid verzorgd door de vereniging. Dit is ook 
nu nog steeds het doel. Het wordt in dorpen een zeldzaamheid dat 
alle werkzaamheden rond een uitvaart door een plaatselijke groep 
mensen kan worden geregeld. In de meeste plaatsen is dit door de 
grote bedrijven in deze branche overgenomen.

‘In Thesinge willen we dit niet laten gebeuren’, zegt Lammert Plijter, de 
voorzitter van de vereniging. ‘We willen ook duidelijk maken dat er twee 
instanties nodig zijn om een overledene te begraven in Thesinge. Het is 
goed om onze dorpsgenoten uitgebreid te informeren over de werkzaam
heden van de vereniging en ook over de samenwerking met de Stichting 
Begraafplaats’, vindt Renger de Vries, de voorzitter van die stichting. 

Twee onafhankelijke instanties
Met een afvaardiging van beide instanties heb ik een gesprek bij Annelies 
Hofstede thuis. Zij is penningmeester van de begrafenisvereniging. Beide 
bovengenoemde voorzitters zijn aanwezig en de penningmeester van de 
Stichting Begraafplaats, Kees van Zanten. De secretaris van beide instan
ties, Joke van der Woude, is vanavond verhinderd. Het doel van een 
 artikel in de G&T is om duidelijk te maken waar mensen voor kunnen 
kiezen. Daarbij komt dat het voortbestaan van beide instanties deze 
 Thesingers aan het hart gaat. Kees van Zanten: ‘We willen dit systeem in 
leven houden. Dit betekent dat we nieuwe leden willen aantrekken om te 
voorkomen dat de gemeente Ten Boer/Groningen het over gaat nemen. 
We hebben nu zeggenschap over wie er in Thesinge begraven mogen 
worden. Daar zijn duidelijke regels voor. Men moet binding hebben met 
het dorp. Als je in Thesinge woont, gewoond hebt of er geboren bent dan 
heb je het recht om hier begraven te worden. Wat er gebeurt als we het 
uit handen moeten geven weten we niet.’ Lammert: ‘Nu is bekend wat een 
lidmaatschap van een of van beide instanties kost. Ook is bekend wat een 
graf kost en dat men een graf koopt voor de eeuwigheid. Dit is een een
malig bedrag zodat de nabestaanden niet elke zoveel jaar weer moeten 
betalen. Dit wordt op andere plaatsen vaak op die manier gedaan. Als de 
nabestaanden de grafrechten niet verlengen dan kan een graf geruimd 
worden.’ De ruimte op de begraafplaats is nog wel toereikend en mocht er 
nog behoefte aan zijn dan kan ook het weiland erachter gebruikt worden. 
Dit is zeker zo groot als de huidige begraafplaats en is eigendom van de 
stichting. Het weiland wordt nu verhuurd. 

Diensten begrafenisvereniging Thesinge e.o.
De vereniging verleent diensten bij sterfgevallen. Er is een uitvaartleider 
waar de vereniging mee samenwerkt. Dit is J. van Houten uit Loppersum. 
Dit is natuurlijk altijd een vrije keus voor de leden, maar de lijntjes zijn 
dankzij deze uitvaartverzorger door de jaren heen heel kort. Zeven 

 Thesingers zijn bij toerbeurt drager bij een uitvaart. Dit zijn Reinder van 
der Borg, Peter Heidema, Luit Oomkes, Willem Oomkes, Jakob van der 
Woude, Jacob van Zanten en Kor van Zanten. Als reserve staat Jan 
 Mollema nog op papier. Hij heeft na jarenlange trouwe dienst zijn taak 
vorig jaar overgedragen. Tot de leeftijd van zeventig jaar kan een drager 
in functie blijven. Daarna is hij niet meer verzekerd. Voor de dragers is 
vorig jaar een nieuwe outfit aangeschaft. Lammert Plijter: ‘Soms wordt het 
dragen door nabestaanden gedaan. Dit mag tot aan de begraafplaats. 
Daar moet de taak door de dragers van de vereniging worden over
genomen in verband met veiligheid en verzekering. De vereniging regelt 
het delven van een graf en zorgt ervoor dat de klokken geluid worden. Bert 
Ridder en Pluc Plaatsman zijn de vaste klokkenluiders bij een uitvaart.’ 
Gezinnen staan van oudsher het vaakst ingeschreven als lid van de ver
eniging. Wanneer iemand achttien jaar wordt moet hij of zij zelfstandig lid 
worden. Voor een alleenstaande bedraagt de contributie negentien euro 
per jaar en een gezin betaalt achtendertig euro. Tot achttien jaar is een 
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kind gratis meeverzekerd. Het kind moet wel ingeschreven staan bij de 
vereniging. De bedragen worden jaarlijks op de algemene ledenvergade
ring vast of bijgesteld. Renger de Vries: ‘Toen ik achttien jaar werd zei 
mijn pa: “Dit is jouw lidmaatschapsbijdrage.” Daar werd verder niet over 
gesproken. Je werd automatisch lid.’ 

Voortbestaan van de vereniging
Kees van Zanten: ‘Tegenwoordig verhuizen kinderen en zeggen hun lid
maatschap op. We krijgen er niet genoeg nieuwe leden bij doordat nieuwe 
bewoners in het dorp nauwelijks toetreden. De mensen die ik spreek 
geven aan dat ze het wel regelen bij overlijden. Dat kan zeker ook hoewel 
het dan een stuk duurder is. En daarbij komt dat de vereniging dreigt te 
verdwijnen als er niet voldoende contributiegelden meer binnenkomen. 
Als dorpsgenoten het belangrijk vinden dat deze diensten bewaard blijven 
binnen het eigen dorp dan wil ik hen adviseren om lid te worden van de 
vereniging. Je betaalt dan wel een entreevergoeding maar dit is vele 
malen goedkoper dan het aanschaffen van een graf na overlijden.’

Stichting Begraafplaats Thesinge
Deze stichting regelt de verkoop en het beheer van de graven. Het kopen 
van een graf is voorbehouden aan de leden van de begrafenisvereniging. 
Als iemand nog geen lid is van de vereniging zal er vooraf aan de koop 
van een graf eerst eenmalig een bedrag betaald moeten worden. Dit 
bedrag wordt bepaald aan de hand van de leeftijd van de persoon. Vanaf 
de leeftijd van zeventig jaar kan een lid van de vereniging aangeven waar 
hij of zij een graf wil aankopen op de begraafplaats. 
Het onderhoud van de begraafplaats wordt ook grotendeels gedaan door 
de bestuursleden van de stichting. Kees van Zanten heeft vorig jaar de 

Opvallend voor deze begrafenisvereniging is de jonge leeftijd van de 
bestuursleden (foto Koos van de Belt)

taken van Jan Mollema overgenomen. Dit houdt in dat hij het gras maait. 
Daarbij is hij penningmeester. De kantjes en de randjes worden gedaan 
door Gert Groothoff (lid van het bestuur) en Jelle van der Veen (vrijwilli
ger). De heggen, bomen en slootranden worden onderhouden door hove
nier Jan van der Woude uit Garmerwolde met zijn roots in Thesinge. 
Alle informatie is terug te vinden op de website van de vereniging en de 
stichting: www.uitvaartthesinge.nl. 
De algemene ledenvergadering wordt gehouden op 13 april in dorpshuis 
Trefpunt.

Truus Top-Hettinga

Sinds het voorjaar van 2017 staat de molen 
 Germania in Thesinge stil. Op advies van de 
Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed worden 
de roeden van de Thesinger achtkantige stel
lingmolen vervangen. De roeden werden op 
maandag 5 februari verwijderd. Ze bestonden 
uit twee delen die door middel van bouten waren 
verbonden. Deze bouten bleken bij een paar 
andere molens gebroken door overmatige 
 spanning. De Rijksdienst heeft van alle molens 
met dergelijke verbindingen de roeden uit 
 voorzorg laten vervangen. Het onderhoud van 
de molen wordt gedaan door molenmaker Anne 
 Doornbosch. De nieuwe roeden worden 
gemaakt door de firma Dunning. Het materiaal 
dat gebruikt wordt is cortenstaal. Dit is onver
woestbaar. 

De Germania staat stil

Met behulp van groot materieel werden de roeden van de Germania verwijderd 
(foto Jan Mollema)

De beruchte bouten (foto Jan Mollema)

Jan Mollema vertelt: ‘Bij de demontage bleek 
dat de bouten er puntgaaf uitzagen. De molens 
waarbij het mis ging hebben een grotere span
wijdte waardoor er meer krachten op de verbin
ding komen te staan. Oude molenaars hebben 
altijd gezegd dat een roede uit één stuk moet 

worden gemaakt. In het weekend van 9 en 10 
juni worden de nieuwe roeden geplaatst zodat 
molenaar Ben Herbrink in het Groninger Molen
weekend weer los kan.’ 

Truus Top-Hettinga 
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De Historische Commissie Garmerwolde orga
niseert op zaterdag 24 maart weer haar jaar
lijkse Foto en Praatmiddag. Speciaal bedoeld 
voor de oudere Garmerwolders. Maar natuurlijk 
ook voor iedereen die ooit in Garmerwolde 
gewoond heeft, er geboren is of in een andere 
relatie tot ons dorp staat. Aanvang: 14.00 uur. 
Waar: dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde. De 
toegang is gratis. Einde: ongeveer om 17.00 
uur.
Deze keer willen we vooral aandacht besteden 
aan de Kerstvloed van 1717. Wat betekende die 
vloed voor Garmerwolde? Mevrouw Jona van 
Keulen gaat ons bijzonderheden vertellen over 
de gevolgen van die Kerstvloed voor de 
gemeente Ten Boer. Deze kennis is zeer recent 
opgedaan door nijver speurwerk in oude archie
ven. Natuurlijk zal zij ook de nodige aandacht 
besteden aan het meer algemene verhaal over 
de vloed. Driehonderd jaar geleden stond hier 
overal zout water. De nasleep duurde nog 
maanden en soms zelfs jaren.
Jona van Keulen is historica, woont in Ten Boer 
en werkt bij de Groninger Archieven. Haar 
 presentatie zal min of meer een kopie zijn van 
de lezing over de Kerstvloed die zij en Tonko 
Ufkes vorig jaar november gehouden hebben in 
Ten Boer. 

Foto- en Praatmiddag Garmerwolde
Een paar uurtjes bijpraten over vroeger?

De gearceerde gebieden op deze kaart van Homann (1720) stonden allemaal blank (Groninger 
Archieven)

De Stadsweg in oude glorie (foto Joke de Jong)

Verder laten we u door middel van een serie 
dia’s zien hoe de Stadsweg ‘omgebouwd’ werd 
tot een FietspadPlus. We wisselen deze series 

af met foto’s van de Stadsweg in oude staat.
Tenslotte tonen we weer een aantal oude foto’s 
waarover we nog vragen hebben. Tenminste, 
als er tijd over is, want u komt natuurlijk ook naar 
onze middag om weer eens gezellig bij te klet
sen met oude bekenden. Over van alles en nog 
wat, bijvoorbeeld over de foto’s die u zelf mee
gebracht heeft. Wij zullen zorgen voor een scan
ner zodat er ter plekke een digitale kopie van uw 
foto gemaakt kan worden.
Graag vooraf even melden dat u van plan bent 
te komen. Dat kan via een email naar 
hvliem@hotmail.com. 

Henk Vliem

Nieuws Dijkpark
Men heeft alle bassins weer klaar. Hier en daar 
is wat grond achtergebleven. Die was te nat om 
te gebruiken.
Op maandag 12 februari was men druk bezig de 
asfaltweg naar Ritsema op te breken. Dit afval 
zal per schip worden afgevoerd. Men gaat de 
weg verhogen met zo’n honderd vrachtwagens 
vol zand en gebroken puin. Daarna komt de 
asfaltmachine en zal de weg met vijftien tot twin
tig vrachten asfalt weer berijdbaar worden 
gemaakt. 
Men is nog aan het bekijken of de Grasdijkweg 
meteen mee geasfalteerd kan worden. Dit moet 
nog tussen de gemeente en het waterschap 
worden uitgedokterd: wie neemt wat en voor 
hoeveel geld voor zijn rekening.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Het asfalt wordt verwijderd (foto Sieb-Klaas 
Iwema)
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Een Vreemde Gast
Op zaterdag 27 januari speelde theatergroep Het Complot de voorstelling 
Een Vreemde Gast. Een van de vijf spelers was Kees Zoethout uit 
 Garmerwolde. Zo’n veertig mensen hebben het stuk gezien; het werd 
goed gespeeld en het was een mooi en leuk stuk. Met een zeer herken
baar alledaags thema; het zou zo om de hoek gebeurd kunnen zijn. 
Het derde bedrijf is erna aan de bar besproken en misschien ook wel 
geschreven.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Een leuk toneelstuk gespeeld door theatergroep Het Complot  
(foto Sieb-Klaas Iwema)

Kaartclub ‘De Eendracht’
Op de jaarvergadering van kaartclub ‘De Eendracht’ te Thesinge werd de 
kampioen van 2017 bekend gemaakt. Het was Johan Mollema. Hij 
behaalde over acht wedstrijden gemeten 53782 punten. Hij mocht de wis
selbeker dus in ontvangst nemen. De beker voor de meeste marsen 
behaald in 2017, namelijk 23, was voor Wim Ritsema.
Na het officiële gedeelte werd er nog gezellig gekaart. Iedereen ging met 
een mooie vleesprijs naar huis. De competitie is hiermee weer van start 
gegaan.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. We kaarten iedere laatste zaterdag 
van de maand in Café Molenzicht, aanvang 19.30 uur. 
Mocht je belangstelling hebben, dan wel graag even contact opnemen met 
Roelie Dijkema, G.N. Schutterlaan 22, tel. 050 302 1305.

Roelie Dijkema

Garmerstee
Op donderdag 8 februari was weer de maandelijkse bijeenkomst van de 
55 (en 50)plussers van Garmerwolde en omgeving. Het onderwerp was 
een film over een reis naar de Noordkaap van de familie Van der Molen. 
Het zien van de film was voor sommige toeschouwers een bron van her
kenning en herinnering. Voor anderen waren het mooie beelden over de 
ongerepte natuur en het wilde landschap. Al met al een geslaagde middag 
voor de ongeveer dertig bezoekers.

Detta van der Molen

Klusdag Garmerwolde
Op 10 maart aanstaande hebben we weer een klusdag in Garmerwolde 
in combinatie met NLdoet, vooruitlopend op de Landelijke Opschoondag.
We kunnen daarbij iedereen gebruiken om diverse klussen te doen, zoals: 
snoeien, schoonmaken en opruimen van zwerfafval bij het dorpshuis, de 
begraafplaats, rond de kerk, bij de Garmerhof, bij de school en op de jeu 
de boulesbaan.
Binnenlopen kan vanaf 9.00 uur in dorpshuis De Leeuw en vanaf 9.30 uur 
gaan we aan de slag. Je kan voor een uurtje meewerken of tot het einde, 
zo rond 13.30 uur. Tussen de middag wordt er voor een lunch gezorgd. 
Het is gezellig om te doen en het dorp krijgt weer de halfjaarlijkse opfris
beurt. Opgeven (mag wel, hoeft niet) of informatie bij simone@tjakkes.net.
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Het huis van Ernst Lofvers en Melanie Peerik 
is sinds 2015 onderdeel van een pilot voor 
onderzoek rond aardbevingsbestendig bou-
wen door het Centrum Veilig Wonen. Deze 
pilot is bedoeld om ervaring op te doen met 
bouwkundig versterken en te ontdekken hoe 
er omgegaan moet worden met allerlei ge-
gevens die zijn ingewonnen over de bodem 
en het huis aan de G.N. Schutterlaan 39 in 
Thesinge. De uitkomsten en ervaringen zul-
len mogelijk ook elders in de provincie toe-
gepast worden. 

Een mooie plek in Thesinge
Vanaf oktober 2012 zijn Ernst en Melanie eige
naar van de woning. Ze wisten dat er veel te 
doen was aan het huis waar mevrouw  Noordman 
tot op hoge leeftijd heeft gewoond. Voortvarend 
zijn ze in eerste instantie begonnen met het in 
oude stijl vervangen van de ramen rondom het 
huis. Ook werden tuindeuren geplaatst in de zij
gevel en werden dakramen geplaatst. De oude 
houten vloer in de woonkamer werd opgeknapt, 
de muren gestuukt, elektra vervangen en er 
werden balken tevoorschijn gehaald in de keu
ken. Het plafond in de woonkamer is deels 
 verhoogd waardoor alles ruimer is. Zo werd het 
huis bewoonbaar voor hen en hun drie kinderen. 
In december 2012 is het gezin er gaan wonen. 
Melanie: ‘Onze bedoeling was om er eerst te 
gaan wonen, het gezellig en leuk te maken en 
dan plannen te bedenken hoe eraangebouwd 
zou kunnen worden. We vinden dit zo’n mooie 
plek met een heerlijk grote tuin en wat een vrij 
uitzicht aan de achterkant! De kinderen genieten 
hier ook erg van. We hebben ruim zes jaar in de 
Kapelstraat gewoond. Aanvankelijk misten de 
kinderen het oude huis wel en ook het wonen 
midden in het dorp, maar dit wordt helemaal 
 vergoed door de ruimte en vrijheid rondom  

Een pilot in Thesinge

aan de Schutterlaan. Bovendien staat het huis 
in  Thesinge en aan dit dorp is ons gezin erg 
 verknocht!’

Onderzoeken
Na de verhuizing naar de G.N. Schutterlaan 
laaiden ook discussies over de aardbevingen op 
en doorkruisten de verdere verbouwings plannen 
van Ernst en Melanie. Zij waren al in gesprek 
met een architect over de beoogde aanbouw 
toen Centrum Veilig Wonen in 2015 met een 
brief kwam om hun huis op aardbevingsbesten
digheid te onderzoeken als onderdeel van een 
provinciebreed onderzoek, dat inzicht moet 
geven hoe bevingsbestendig diverse karakteris
tieke woningen zijn bij een norm van 5 op de 
schaal van Richter. Bekeken werd of het huis 
sterk genoeg is om het dan veilig te kunnen ver
laten. Er zijn allerlei onderzoeken verricht. Ernst: 
‘De Fugro (Nederlands bedrijf dat gegevens 
over het aardoppervlak en de bodem verzamelt 
en interpreteert  red.) kwam met drie vracht
wagens met meetapparatuur langs om boringen 
en sonderingen te doen in de tuin en op de weg, 
tot wel dertig meter diep. Met een laserscanner 
werd het hele huis van binnen en buiten tot op 
de millimeter ingemeten, de fundering op vier 
plaatsen geheel blootgelegd en werd er een 
grondwaterbuis gezet. Eigenlijk vonden wij het 
allemaal best interessant en ook een goede 
basis vooraf aan onze eerder geplande ideeën. 
Het overleg met Centrum Veilig Wonen is altijd 
in goede sfeer gegaan. Enerzijds hebben zij de 
informatie hard nodig voor versterkingsplannen 
door de hele provincie, maar wij voelen ook dat 
zij belang hebben bij een goede afhandeling van 
onze situatie.’ 

Pilot
‘Na alle onderzoeken kwamen eind 2016 de 
 eerste resultaten op tafel. Ondertussen hadden 
we de verbouwingsplannen natuurlijk uitgesteld. 
Het huis bleek bij lange na niet aan de gestelde 
normen te voldoen. Volgens de tekeningen zou 

van achter tot voor een gewapende betonvloer 
moeten worden aangebracht en ook stalen 
 constructies en dubbele beplatingen van de ver
diepingsvloer en het dak. Al met al zo omvang
rijk dat de CVW halverwege 2017 heeft gecon
cludeerd dat we beter voor een sloop en 
nieuwbouwtraject konden gaan. Dat was wel 
even slikken want we waren ondertussen aardig 
gehecht geraakt aan ons huisje. Het wachten is 
nu nog op het akkoord van de NAM. En dat 
wachten vinden we na al die jaren nu wel lastig 
worden. Na al die tijd gaat het huis er qua onder
houd op achteruit en de gedroomde uitbouw 
hebben we nog steeds niet kunnen realiseren, 
dat is wel jammer’, vindt Ernst. Melanie: ‘De 
 kinderen worden groter. Zij hebben meer ruimte 
nodig en ik merk dat ik in huis steeds spullen 
heen en weer verplaats. In de keuken hebben 
we weinig kastruimte en ik moet vaak naar de 
zolder voor een extra pan of bakblik. Zo lang
zamerhand verlang ik naar een ruimer en opge
ruimd huis met de spullen op een vaste plek. 
Ook willen we graag met de tuin aan de slag.’ 
Ernst: ‘Je laat van alles liggen omdat je niet weet 
wat er precies gaat gebeuren. Het kippenhok is 
uit voorzorg mobiel gemaakt en een Westlandse 
kas ligt ook te wachten tot er duidelijkheid is. 
Ook voor de kinderen hopen we dat het proces 
niet veel langer duurt, hoewel onze zoon Jurn 
(binnenkort vijftien) en de meisjes, Eke (twaalf) 
en Aafje (zeven), het allemaal best knus vinden 
om samen in het kleine maar gezellige huis te 
vertoeven. Maar we realiseren ons ook dat dit 
met de snel opgroeiende kinderen niet veel lan
ger moet duren. Naast ons werk en ons gezin is 
het een hectische en onzekere tijd.’ Ernst werkt 
in Leeuwarden bij Rijkswaterstaat en moet voor 
zijn werk ook vaak elders in het land zijn en 
Melanie werkt als leerkracht op de Vrije School 
in Groningen. 
Beiden hopen dat er eerdaags duidelijkheid 
komt…

Truus Top-Hettinga 

De familie voor hun geliefde huis (foto Henk Tammens)

Boringen in de tuin (foto Ernst Lofvers)
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Nieuw redactielid
Sinds 1987 woon ik samen met Jan in de L. van 
der Veenstraat in Garmerwolde. In de eerste 
jaren samen met onze kinderen Jan, Marieke en 
Rik, maar inmiddels zijn we alweer negen jaren 
met z’n tweeën. De jeugd is uitgevlogen.
Mijn werkzame leven ben ik begonnen als histo
ricus, maar in verband met de toen bestaande 
mogelijkheden ben ik inmiddels werkzaam in 
wat men tegenwoordig met een mooi woord 
Infor matie management noemt (ondersteuning 
bij het gebruik van automatisering). Geen tech
niek, maar meer organisatorisch. Dat werk doe 
ik nu al bijna dertig jaar bij het UMCG.
Omdat ik van huis uit ben opgegroeid met 
 vrijwilligers en bestuurswerk heb ik naast de 
betaalde arbeid en het gezin me in het dorp ook 
daarmee beziggehouden. Dit geldt onder andere 
voor de ouderraad van de OBS, het bestuur van 
Dorpsbelangen en op dit moment het Gemengd 
Mannenkoor Garmerwolde. Hierdoor heb ik het 
dorp behoorlijk goed leren kennen en een aardig 
netwerk opgebouwd. Ik hoop daarvan gebruik te 
kunnen maken om een goede bijdrage te leve
ren aan de G&T. 

Marian Baarda

Daar stonden ze dan op donderdag 8 februari 2018: de bankjes van Presto bij een mooie grote ijsbaan. Maar ja: 
het ijs was nog niet sterk genoeg. De volgende middag kon de schooljeugd er toch nog op, maar het ijs bleek te 
dun om ook de volwassenen te kunnen dragen. (foto Sieb-Klaas Iwema)

Marian Baarda (foto Jan Baarda)

Op de vraag, tijdens de pubquiz in Thesinge, of de kwaliteit van restaurants met maximaal 3 of 4 
Michelin sterren beloond kunnen worden stak de zaal massaal de rode kaart (4 sterren) omhoog. 
Helaas voor hen was dat de verkeerde kleur. (foto Koos van de Belt)

Niet dat Thesinge het dringend nodig heeft, 
maar onder het motto ‘voorkomen is beter dan 
genezen’ heeft Dorpsbelangen Thesinge haar 
leden gevraagd wie in de buurtpreventieapp 
wil. Dat dit niet aan dovemansoren gericht was 
bleek wel, want binnen één week gaven vijfen
twintig dorpelingen zich op. Op dit moment staat 
de teller zelfs op veertig.
Met dit communicatiekanaal zijn we als dorp in 
staat elkaar snel te informeren in het geval van 
calamiteiten of bedreigingen. Een van de wei
nige initiatieven van Dorpsbelangen waarvan 
we hopen dat er geen gebruik van hoeft te wor
den gemaakt.
Omdat er zoveel animo is, zijn bij beide toegangs
wegen van Thesinge buurtpreventiebordjes vak
kundig gemonteerd door Alfred Ottens. 
(U kunt zich aanmelden door uw mobiele num
mer en uw naam te mailen naar 
dorpsbelangen@thesinge.com)

Paul Witkamp

WhatsApp buurtpreventie in Thesinge

Een van de nieuwe buurtpreventie-bordjes 
(foto Paul Witkamp)
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Agenda

Foto van de maand

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 30 maart.
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 18 maart vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Aan de Bovenrijgerweg blijken de iepen zichtbaar meer last 
van zijwindgevoeligheid te hebben dan de populieren 
(foto Koos van de Belt)

Zondag 4 maart 
9.30 uur ds. J. Huisman
14.30 uur ds. R. Bikker
Woensdag 7 maart
Biddag
19.30 uur ds. H. de Graaf
Zondag 11 maart
9.30 uur ds. J. Westerink
14.30 uur ds. J. Westerink
Zondag 18 maart 
9.30 uur ds. H. Fahner
14.30 uur ds. H. Fahner

Zondag 25 maart
9.30 uur stud. A.S. de Jong
14.30 uur stud. A. S. de Jong
Vrijdag 30 maart 
Goede Vrijdag
19.30 uur ds. H. de Graaf 
Zondag 1 april 
Eerste paasdag 
9.30 uur leesdienst
14.30 uur ds. R. Bikker

Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.00  11.30 
uur: Inloopochtend Noaberstee.
Elke zaterdag
Thesinge; vanaf 16.00 uur: Café 
Molenzicht open.
Donderdag 8 maart
Garmerwolde, De Leeuw; 14.00 
uur: Neuten schaiten bij de 
Garmerstee. Meedoen is belang  
rijker dan winnen.
Vrijdag 9 maart
  Garmerwolde, De Leeuw; vanaf 

17.00 uur: Dorpsborrel met 
livemuziek.

  Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 
Ophalen oud papier.

  Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur: 
W.W.K. bestaat veertig jaar! 
Kaarten verkrijgbaar bij Kees 
van Zanten. Zie hoofdartikel.

10 maart
Garmerwolde, De Leeuw; 9.00 
uur: Klusdag. Zie deze krant.
Dinsdag 13 maart
  Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 

uur: Klaverjassen bij ‘De Soos’.
  Thesinge, Trefpunt; 19.30 uur: 

Film Paterson, over triomfen en 
tegenslagen in het dagelijks 
leven van een buschauffeur.

Vrijdag 16 maart
Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur: 
W.W.K. bestaat veertig jaar! 
Kaarten verkrijgbaar bij Kees van 
Zanten. Zie hoofdartikel.

Zaterdag 17 maart
Thesinge, Trefpunt; 14.30 uur: 
W.W.K. bestaat veertig jaar! 
Kaarten verkrijgbaar bij Kees van 
Zanten. Zie hoofdartikel.
Vrijdag 23 maart
Ten Boer; van 13.00  16.00 uur: 
Aanleveren snoeihout op Boltweg 1.
Zaterdag 24 maart
Garmerwolde, De Leeuw; 14.00 
uur: Foto en Praatmiddag, 
georganiseerd door de Historische 
Commissie. Zie artikel.
Maandag 26 maart
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 
uur: Voorjaarsvergadering 
Vereniging Dorpsbelangen.
Donderdag 29 maart
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 
uur: Koffiemorgen. Hoe meer 
zielen hoe meer vreugd. Kom 
vrijblijvend een keertje kennis
maken.
Maandag 2 april
Garmerwolde, JOP Oude 
Rijksweg; 10.00 uur: Wie vindt het 
gouden ei? Paaseieren zoeken 
voor iedereen in de basisschool
leeftijd. Men kan zelf gekookte 
eieren beschilderen en deze graag 
vooraf in een doos aanleveren bij 
Oude Rijksweg 26.

‘De Soos’
De klaverjasavond in februari 
heeft de volgende uitslag 
opgeleverd:
Detta van der Molen 5036
Ria Visser 4938
Jannes Ramaker 4681

De volgende keer is op dinsdag 
13 maart, aanvang 20.00 uur, in 
dorpshuis De Leeuw te Garmer
wolde. Nieuwe kaarters zijn 
welkom.

Jannes Ramaker

Stoomfluitje
Te koop: aanmaakhoutjes (ook 
schors), nestkastjes, voedersilo’s, 
voederhuisjes (niet staand), 
voederplankjes, pindakaashou
ders, etc. etc. R.J. Ganzeveld, 
W.F. Hildebrandstraat 45, 
Garmerwolde, 050 541 4314. 
Tevens buxusplantjes. 

Wist-u-dat…
•  vrijdag 6 april weer een pubquiz 

zal plaatsvinden in café Jäger
meister in Garmerwolde?

•  dit georganiseerd wordt door de 
Feestweekcommissie?

•  de quiz om 20.00 uur begint en u 
weer de titel ‘Kloukste Garmer
wolder’ kunt behalen? 


