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Een goede buur in de 
W.F. Hildebrandstraat

gemaakt over Mexico. Een mooie wagen met 
een heel grote sombrero. Al eerder waren er 
mooie wagens gemaakt, met trots wordt er over 
verteld. Bijna de eerste prijs voor het Viking-
schip, maar de roeispanen waren iets te kort.

Hoe het buurtje ontstaan is
Voor 1968 bestaat de Hildebrandstraat uit het 
kleine stuk van de Dorpsweg tot aan nummer 
25. Daar staat een hek, daar houdt de straat  
op. Aan beide kanten staan huizen. Achter  
de Dorpsweg is braakliggend grasland, waar  
met de verlenging van de bebouwing aan de  
W.F. Hildebrandstraat ook de L. van der Veen-
straat wordt aangelegd. Dit laatste met name 
voor het bouwverkeer.

In de eerste maanden van 1968 worden de 
 huizen toegewezen. Bij dat toewijzen gaan 
 Garmerwolders voor op mensen van buiten. 
Hielke en Anje van Dijken wonen dan al aan de 
W.F. Hildebrandstraat. Egbert en Bouwina Post 
wonen aan de Dorpsweg. Geert Pops is  geboren 
in Garmerwolde en is net met Pia getrouwd. Jan 
en Antje Noordhof én Carel en Janna  Hazeveld 
wonen in de stad. 
De belangstelling voor de huizen is niet erg 
groot. Het zijn mooie grote huizen - Bouwina 
raadt haar zuster Antje aan er eens goed over te 
denken - maar de prijs is voor velen te hoog. Er 
moet 125 gulden per maand worden betaald en 
daardoor haken velen af.
Carel en Janna gaat het huis bijna de neus voor-

en dat al 50 jaar!
1968: in opdracht van de gemeente Ten 
Boer worden huizen opgeleverd aan de W.F. 
 Hildebrandstraat in Garmerwolde. Naast 
elkaar komen de families Post, Van Dijken, 
Noordhof, Hazeveld en Pops te wonen. 
 Vijftig jaar later wonen ze er nog steeds. 
Reden genoeg om eens te praten over hun 
wonen in Garmerwolde.

Na mijn telefoontje om een afspraak te maken 
heeft Janna Hazeveld met de buren besloten dat 
we gezamenlijk in gesprek gaan. De koffie en cake 
staan klaar als we binnenkomen. Het gesprek 
start met foto’s van de optocht (met  landen als 
thema) in 1995 ter ere van vijftig jaar bevrijding, 
waarbij de W.F. Hildebrandstraat een wagen had 

Bovenste rij v.l.n.r.: Pia Pops, Antje Noordhof, Geert Pops, Janna Hazeveld. 
Onderste rij: Egbert Post, Bouwina Post, Hielke van Dijken en Carel Hazeveld. (foto Andries Hof)
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bij, er is geen ruimte voor Stadjers. Het feit dat 
Janna geboren is in Garmerwolde doet op dat 
moment niet ter zake. Het huis waar ze nu 
wonen is op dat moment al verzegd. De eerste 
bewoner heeft zijn kachel geplaatst (het is  winter 
en de huizen moeten worden drooggestookt), 
heeft zich nog voorgesteld aan Geert en Pia als 
nieuwe buurman en daarna heeft niemand hem 
meer gezien of gesproken.
De geboorteadvertentie van Heiko Noordhof in 
Nieuwsblad van het Noorden doet Carel 
opnieuw naar Ten Boer afreizen. In deze ad ver-
tentie staat namelijk het nieuwe adres van de 
familie Noordhof (Stadjers) aan de W.F. 
 Hildebrandstraat in Garmerwolde. Gelukkig 
wijst de gemeente de woning nu wel aan hen 
toe. Wat er uiteindelijk met de eerder geplaatste 
kachel gebeurd is…
De huizen worden verder klaar gemaakt voor 
bewoning en er wordt flink gepoetst. Je moet 
natuurlijk altijd afwachten wie je buren zijn of 
worden, maar in dit geval was het duidelijk: het 
klikte.

Eerst een beetje behelpen
De eerste periode was wel heel anders dan nu. 
Er was nog geen straatverlichting aangelegd. 
Het was aardedonker. Er lag wel een grote 
 haspel met kabel en een betonblok klaar, maar 
hier gebeurde helemaal niets mee. Er is vaak bij 
de gemeente geïnformeerd, waarop de reactie 
was: ‘alles komt goed’. Tot een zwager van 
Carel en Janna zijn nieuwe auto behoorlijk 
beschadigde tegen het genoemde betonblok. 
Carel heeft toen zelf een installatie gemaakt. Bij 
verschillende dorpsgenoten heeft hij storm-
lantaarns gehaald en daarmee een proviso rische 
straatverlichting aangelegd. Nadat  hierover een 
bericht verscheen in Nieuwsblad van het  Noorden 
en de burgemeester ook nog een kijkje kwam 
nemen was de straatverlichting snel  geregeld. 
Een ander punt was de afwezigheid van tele-
foon: alleen de Van Dijkens hadden een toestel, 
aangelegd op verzoek en kosten van de werk-
gever van Hielke. Van deze telefoon is door de 
buurt dankbaar gebruik gemaakt. De buren 
 kregen in bijzondere gevallen allemaal een 
 sleutel van het huis. Dan konden ze ook tele-
foneren als Hielke en Anje niet thuis waren. Een 
mooi voorbeeld hiervan is dat Janna de telefoon 
heeft gebruikt om Geert op te trommelen toen 
Pia ging bevallen van Carina. Er stond een 
spaarpotje bij, waar iedereen na het bellen een 
kwartje in deed. De opbrengst van het spaar-
potje ging naar de baas. ‘Hij betaalde het abon-
nement en de gesprekskosten, dus had hij ook 
recht op de betalingen’, aldus Hielke. Later 
 kwamen er natuurlijk meer telefoonaan sluitingen. 
Met name bij het ouder worden van de ouders 
werd het ontbreken ervan in de andere huizen 

voelbaar. Pia, die bij de PTT werkte, zocht voor 
de buurt gemakkelijk te onthouden en ‘mooie’ 
nummers uit. Janna is nog steeds heel blij met 
haar  handige telefoon nummer!

Kinderen, beesten en moestuinen
Mooie verhalen komen naar boven over de zorg 
die met elkaar gedeeld wordt.
Over oppassen met een vroege babyfoon op 
elkaars kinderen. Via het net en de radio. Pia 
paste al op voordat ze zelf kinderen had en 
Janna vertelt dat ze eens heeft opgepast op de 
‘verkeerde’ kinderen. De babyfoon stond op de 
verkeerde frequentie afgesteld. Ook is er initia-
tief genomen voor het starten van een crèche / 
peuterspeelzaal in het vroegere Groene Kruis-
gebouw. Daar werden de kinderen dan een 
 ochtend per week heengebracht. Er werd door 
enkele moeders opgepast en de anderen waren 
vrij. Ook andere moeders uit het dorp deden hier 
aan mee.
Wanneer er iemand ziek was liep alles gewoon 
door in de gezinnen. De rol van de moeder werd 
door de buren overgenomen door de was, het 
koken en dergelijke op zich te nemen. Janna 
heeft eens drie weken met een gebroken been 
in het ziekenhuis gelegen en daarna nog drie 
maanden in revalidatiecentrum Beatrixoord 
moeten verblijven. Ook die periode werd het 
huishouden geheel opgevangen door de buren.
Tijdens vakanties werd er voor de dieren - met 
name die van Carel - gezorgd; dat heeft ook wel 
een paar konijnenlevens gekost. Een hond van 
verderop uit de straat vond de konijnen heel 
interessant. Daarnaast is Carel eens verrast 
door een heel erg groot ei in de nestkast van zijn 
pekingeenden. Probleem bij deze eenden was 
dat ze hun eieren overal in het land legden. En 
op een dag lag er een heel groot ei in de nest-

kast. Een ganzenei, zomaar ineens. Een plage-
rijtje van Eeltje Terpstra, die een paar huizen 
verderop woonde.
Het verhaal van een gerepareerde frees heeft 
ook wel lachrimpels opgeleverd. Carel had een 
kapotte frees van Jan Veenstra gekregen en 
hersteld met een nieuwe cilinderkop. In zijn zon-
dagse kleding zou Carel de frees wel even uit-
proberen in de tuin. De kinderen keken belang-
stellend toe. Hielke gaf het advies om een beetje 
gas te geven. Carel zette het apparaat aan, 
schoot met een grote vaart door de rijen bonen 
in de moestuin van Pia en vervolgens belandde 
de frees in de sloot achter de tuin. Het zondagse 
pak was niet meer toonbaar, de frees was kapot.

Noaberschap
Uit de verhalen komt veel noaberschap naar 
voren. Lief en leed worden gedeeld. Van alle 
kinderen van deze gezinnen waren er zeven al 
geboren voordat er naar hier verhuisd werd: 
Klaas Post, Harma en Truus van Dijken, Heiko 
Noordhof en Marleen, Wilma en Arjan Hazeveld. 
Ria Post, Heidi Noordhof en Carina Pops zijn er 
later bij gekomen. 
De buren gaan samen op pad, iedereen wordt 
uitgezwaaid als hij met vakantie gaat, hoe laat of 
vroeg hij ook vertrekt. Er wordt samen Nieuw-
jaar gevierd. Maar ook het verdriet na het over-
lijden van Wilma Hazeveld, van Jan Noordhof 
en Anje van Dijken wordt door de buren gedeeld. 
Iedereen is er om te steunen, zonder nadruk-
kelijk aanwezig te zijn. Alles wordt gewoon 
 geregeld.
Als ik het huis van Carel en Janna verlaat na een 
uiterst gezellige avond zijn de stoelen weer op 
hun plek gezet en is Pia aan het afwassen. 
Goede buren in optima forma. 

Marian Baarda

Het vikingschip met de te korte roeispanen (foto via Antje Noordhof)
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De opkomst voor het raadgevend referendum in Garmerwolde was 
44%. 69% stemde tegen de Wiv. (foto Sieb-Klaas Iwema)

Een ei hoort erbij
Eieren van chocola en van de kip zijn een traditie met Pasen. Greetje 
Holtman uit  Thesinge verstopte met Pasen wel eieren voor de kinde
ren. Die waren van chocola. Haar zoons Rik (11 jaar), Mark (10 jaar) 
en Luuk (10 jaar) handelen in eieren, maar die zijn van kippen, hun 
eigen kippen. 

Drie jonge ondernemers
Ongeveer twee jaar geleden begonnen de  jongens met hun handel. Ze 
kregen van hun vader Pieter Holtman wat kippen. Alle drie bouwden ze 
hun eigen kippenhok. De jongens kregen sloophout, meestal van pallets, 
van Edward Oudman en van Saskia Vaatstra en bouwden daarmee hun 
eigen kippenhok. ‘Het slopen was best lastig’, vertelt Mark, ‘je moest de 
spijkers en de schroeven helemaal loshalen en dat was best zwaar werk.’ 
Het zagen van de planken viel ook niet mee. Maar gelukkig mochten Mark 
en Luuk af en toe de decoupeerzaag van Rik gebruiken. Rik heeft naar 
eigen zeggen, een ‘hele goede’ decoupeerzaag gekocht van zijn spaar-
geld. En voor zijn verjaardag kreeg hij een echte boormachine. Zo bouw-
den de  jongens met de eitjes van hun kippen ieder hun eigen handel  
op met hun eigen vaste klanten. Ze hebben alle drie ongeveer vijf vaste 
adressen.

Samenwerken
De drie kippenhokken zijn nu niet meer in gebruik. De jongens zijn gaan 
samenwerken, dat was toch gemakkelijker. Ze hebben nu zesentwintig 
kippen en een haan die samen rondscharrelen in het voormalige tank-
lokaal van de boerderij in het Klunder. Ze hebben alle drie nog wel hun 
eigen kippen. ‘Mijn kippen hebben een zwarte tie wrap om hun pootje’, 
vertelt Luuk, ‘die van Rik een witte en die van Mark niets.’  Daarnaast heb-
ben ze in een ander hok nog wat sierkipjes rondlopen.
Met elkaar regelen ze de verzorging van de  kippen. Die verzorging is best 
veel werk. Ze strooien regelmatig gehakseld stro op de vloer en mesten 
met elkaar het kippenhok helemaal uit. Ze verdelen de eieren voor de 
verkoop. 
De klanten krijgen de meest verse eieren, daar hebben ze een systeem 
voor bedacht. En Greetje houdt op een kalender bij welke klant wanneer 
en hoe vaak eieren wil hebben. De  jongens nemen ze dan mee in hun 
rugtassen en leveren ze af. De handel levert niet alleen wat geld op, maar 
ook gezellige praatjes, wat te  drinken of iets lekkers. 

Mark, Rik en Luuk Holtman en Jolanda Bol, een van de vaste klanten 
die eieren van hun kippen afnemen. Lege eierdoosjes worden uiteraard 
weer ingeleverd voor hergebruik. (foto Koos van de Belt)

De winst
Het geld dat de jongens verdienen, 1 euro 20 per doos, gaat in hun eigen 
spaarpot, maar ze betalen wel ieder 2 euro mee aan de grote zakken kip-
penvoer. Van het verdiende geld mogen ze zelf wat kopen, maar liever 
geen snoep. Luuk heeft laatst bij de VVV in Groningen een Delfts blauw 
molentje gekocht, een Delfts blauwe mok en een sleutelhanger van klom-
pen. ‘Echt Nederlands’, vertelt hij. Mark heeft een prachtige muts gekocht 
en ook een paar klompjes. Rik is nog aan het sparen. 
Stel je nu eens voor dat er door dit stukje meer klanten bijkomen? Uitbrei-
ding van de handel zou wel leuk zijn, maar ook wel een probleem. Er 
passen maar vijf dozen in een rugtas, volgens Rik. Elke dag heen en weer 
fietsen met eieren zien ze ook niet zo zitten. Luuk is al druk aan het beden-
ken of dat opgelost kan worden met een afhaalpunt in het dorp. Pieter 
vraagt zich af of er wel genoeg eieren zullen zijn voor meer klanten. 
 Volgens Greetje moeten ze het allemaal eerst maar eens afwachten. 
Met Pasen dit jaar zullen de zaken in ieder geval wel goed lopen. De klanten 
gaan voor en als er geen eieren meer over zijn dan eten zijzelf wel de eitjes 
van de sierkippen.

Irene Plaatsman

Raadgevend referendum niet in trek. De leden van de stemcommissie 
hadden een rustige dag in dorpshuis Trefpunt. Rond 16.00 uur had nog 
geen 20% van de stemgerechtigden in Thesinge het stembureau 
bezocht. De commissieleden maalden er echter niet om. Door harmoni-
satie tussen Ten Boer en Groningen is de beloning gelijkgetrokken: 150 
euro per persoon, terwijl dat voorheen 80 euro was. De voorzitter van de 
commissie (even niet aanwezig overigens) ontvangt zelfs 200 euro. 
(foto Koos van de Belt)
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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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Oude Rijksweg 31
Voorheen kende de Oude Rijksweg in Garmer-
wolde de nummers 30 en 31. Nummer 30 is 
geschrapt, de beide huizen vormen nu samen 
nummer 31 en daar zijn half september Marcel 
de Jager, zijn vriendin Jolanda Dob en de kinde-
ren Colin en Nigel komen wonen, samen met 
poes Garfield. Ze hadden een huis in de binnen-
stad van Groningen, maar het ontbrak daar aan 
tuin. Op zoek naar een ruimer onderkomen met 
tuin onder de rook van Groningen kwamen ze uit 
in Garmerwolde. De woning aan de Oude Rijks-
weg is mede gekozen omdat het een leuke, 
karakteristieke woning is (de kenners weten dat 
dat betekent dat er nog veel aan moet worden 
opgeknapt) en dat het een geweldig uitzicht 
heeft over het Damsterdiep en de weilanden. Ze 
hadden iets meer tijd willen nemen voordat ze 
de woning zouden gaan bewonen, maar omdat 
hun oude huis verkocht was en in september 
opgeleverd werd, kwamen ze enigszins nood-
gedwongen en al improviserend wat eerder naar 
Garmerwolde. 
Marcel werkt sinds jaar en dag vijf dagen in de 
week als verkoopassistent bij de Makro, afdeling 
non-food. Jolanda is vanaf 1997 rij-instructrice 
en ze heeft inmiddels elf jaar haar eigen rij-
school ‘Jolanda’. Ze heeft veel leerlingen in en 
rond Ten Boer en een flink aantal Garmer-
wolders en Thesingers al aan hun rijbewijs 
geholpen. Ze werkt vijf dagen in de week en 
houdt in haar planning de weekenden vrij. 
 Eerder betekende dit dat ze ook echt vrij had, 
maar de afgelopen en komende maanden 
 betekent het vooral klussen in de woning. Ze 

Nieuwe bewoners Garmerwolde

doen daarin zoveel mogelijk zelf, maar weten 
ook waar hun grenzen liggen en wanneer ze 
werk aan vaklui over moeten laten. 
De twee zonen van Jolanda, Colin en Nigel, zijn 
respectievelijk 19 en 17 jaar oud. Colin zit op 
Noorderpoort KTM, kunst en multimedia. Hij is 
een verdienstelijk elektrisch en akoestisch 
gitaarspeler. Momenteel loopt hij stage bij de 
Rijdende Popschool, waar hij muzieklessen 
geeft aan de verschillende Popschool-bandjes. 
Nigel zit in zijn examenjaar Havo aan het 
 Stadslyceum (voorheen het Werkmancollege). 

Hij heeft het voornemen om na zijn examen naar 
de politieacademie te gaan. Tot die tijd is hij 
multi-inzetbaar bij de Coop.
Garmerwolde was hen al een beetje bekend, 
door de rijlesleerlingen (de allereerste leerling 
van Jolanda was een Garmerwoldse), en het 
voetballen tegen GEO. En Marcel verheugt zich 
er al op dat hij, wanneer de verbouwing groten-
deels af is, tijd gaat krijgen om in alle rust aan 
het Damsterdiep zijn hengel uit te gooien.

Simone Tjakkes

Nigel, Jolanda, Colin en Marcel (foto Henk Tammens)

In de Garmer & Thesinger wordt u min of meer 
regelmatig op de hoogte gehouden van de stand 
van zaken betreffende de renovatieplannen van 
dorpshuis De Leeuw. Wat is in de afgelopen 
paar maanden gebeurd? Even een overzicht 
voor u:
•  in januari is het zogenaamde Programma-

document ondertekend door ons bestuur, 
NCG, het CVW en de gemeente Ten Boer. In 
dit document staat in grote lijnen beschreven 
wat er allemaal moet gebeuren en voor wiens 
rekening een bepaald stuk werk komt. De 
kosten voor het versterken van het dorpshuis 
zijn natuurlijk voor rekening van NCG, maar 
de vloerverwarming die wij willen moeten we 
zelf betalen.

•  momenteel is onze aannemer, Havenga 
Bouw, druk bezig om een gedetailleerde 
offerte op te stellen waarin die splitsing van 
kosten tot uiting komt. Dat gebeurt samen met 
de projectleider van VIIA (deze werkt in 
opdracht van het CVW). Ongeveer een keer 
per maand hebben we een bouwvergadering 
waarin alle knelpunten en de voortgang 
besproken worden. Eind april verwachten we 
uit deze puzzel te zijn en precies te weten wat 
wij als dorpshuis moeten betalen.

•  ondertussen hebben we ook het installatie-

Renovatie en versterking dorpshuis De Leeuw
werk aanbesteed (verwarming, ventilatie en 
elektra). Dekker-Struik Installatietechniek uit 
Groningen kwam als beste uit de bus en gaat 
dus dit werk voor ons uitvoeren. Wel onder 
supervisie van Havenga Bouw want we willen 
maar één kapitein op het schip.

•  vorige week kregen we van de Familie 
Schutter stichting het prettige bericht dat onze 
subsidie-aanvraag in z’n geheel was toege-
kend. We krijgen maar liefst 5000 euro van de 
stichting, te besteden aan professionele 
audiovisuele apparatuur voor onze grote zaal.

•  ook bij het Loket Leefbaarheid hadden we een 
subsidie-aanvraag ingediend voor de aan-
schaf van deze audiovisuele apparatuur. Daar 
vissen we misschien net achter het net, want 
de subsidiepot is inmiddels leeg. Onze aan-
vraag voor 10.000 euro is wel toegekend en 
we staan nu op de wachtlijst. Dus volgend jaar 
hebben we een nieuwe grote zaal compleet 
met een prachtige audiovisuele installatie. Je 
moet een beetje optimistisch blijven, niet-
waar?

•  en afgelopen zaterdag was er natuurlijk 
NLdoet waaraan we meegedaan hebben. 
Een geslaagde actie met een grote opkomst 
aan vrijwilligers. Elders in deze krant leest u 
daar meer over.

•  planning: als zich geen onverwachte vertra-
gingen meer voordoen kan er omstreeks de 
bouwvakvakantie met de renovatie en ver-
sterking van ons dorpshuis begonnen  worden, 
denkt CVW/VIIA.

En onderwijl draait het dorpshuis gewoon door. 

Namens het bouwteam, Henk Vliem

Het eerste lammetje in Garmerwolde 
(foto Patrizia Meijer)
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Gebouwd erfgoed
De gemeente Ten Boer heeft een bestemmings-
plan gemaakt dat bescherming geeft aan een 
aantal waardevolle gebouwen en andere bouw-
werken in de negen dorpen van de gemeente. 
Dat houdt in dat deze gebouwen niet zomaar 
mogen worden gesloopt. Voor sloop is altijd een 
sloopvergunning nodig. Voor verbouw van een 
karakteristiek pand gelden beperkende regels 
en bij een bouwaanvraag gaat de gemeente 
beoordelen of het karakteristieke van een pand 
niet wordt aangetast. Bij herbouw wordt beoor-
deeld of het nieuwe pand wel in de omgeving 
past. Behalve karakteristieke panden wijst de 
gemeente ook een aantal karakteristieke 
 structuren aan. Binnen die structuren (bijvoor-
beeld een historisch belangrijke reeks van 
woningen langs een weg) moet bij sloop ook een 
sloop vergunning worden aangevraagd en moet 
de aanvrager aangeven wat hij gaat terug-
bouwen. De gemeente beoordeelt dan of het 

Ontwerp bestemmingsplan Gebouwd erfgoed en Parkeren
nieuwe plan wel past binnen de karakteristieke 
 structuur.

Parkeren
Door een wijziging van de Woningwet moeten 
regels voor het parkeren die worden toegepast 
bij de beoordeling van aanvragen voor om -
gevingsvergunningen vóór 1 juli 2018 zijn op- 
genomen in bestemmingsplannen. Voor heen 
waren die regels onderdeel van de gemeente-
lijke bouwverordening. Dit wordt in dit bestem-
mingsplan voor de negen dorpen geregeld. 
Het ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage van 
22 maart tot en met 2 mei. U kunt in die periode 
uw mening geven over het plan door een ziens-
wijze in te dienen. Kijk op de website van de 
gemeente (www.tenboer.nl) hoe het plan er voor 
uw pand of buurt uitziet en hoe u een zienswijze 
kunt indienen. Het plan ligt ook ter inzage op het 
gemeentehuis.

Gemeente Ten Boer

Een ‘nieuw’ gemeentewapen
Het aantal gemeenten in de provincie Groningen 
wordt teruggebracht van ruim twintig naar  minder 
dan tien. Reden voor Beno Hofman en Maaike 
van den Hoek om een theatervoorstelling te 
maken over de gemeentelijke herindeling.
Leerlingen van OBS Garmerwolde hebben hier-
voor een ‘nieuw’ gemeentewapen geschilderd 
onder begeleiding van beeldend kunstenaar 
Annemiek Vos. De schilderingen worden gebruikt 
in de theatervoorstelling die in april in Groningen, 
Ten Boer en Haren zal spelen. 
Op de website van heringedeeldgr.nl meer 
 informatie hierover. Ook maken de leerlingen 
hiermee kans op een luchtballonvaart om vanuit 
de lucht de nieuwe stadsgrenzen zelf te bekij-
ken. Duimen dat ze gaan winnen!

OBS Garmerwolde

Amber Harkema en Max van Leersum 
ijverig aan het werk (foto Janine Kwanten)

Kian Walma troont trots zijn wapen 
(foto Janine Kwanten)

Taisner 
paasactiviteiten
Pasen staat weer voor de deur. Daarom nodigen 
wij u en jou van harte uit op tweede paasdag,  
2 april 2018 in dorpshuis Trefpunt. Voor de kin-
deren tot en met groep zes organiseren we 
 spelletjes rondom het dorpshuis. We verzame-
len om 15.00 uur en beginnen om 15.30 uur met 
de spelletjes. Deelname is gratis!
Voor iedereen vanaf groep zeven barst de strijd 
weer los bij het neutenschaiten. Zoals vanouds 
opgedeeld in twee groepen: de jeugd en de 
‘ouderen’. Inschrijven kan vanaf 15.00 uur in 
Trefpunt. Aanvang 15.30 uur, kosten € 2,00 per 
deelnemer.
Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om een 
hapje of drankje te nuttigen. We zien jullie graag 
op tweede paasdag!

Bert Mollema
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Na binnenkomst in de fraaie burgemeesters
kamer van het gemeentehuis van Ten Boer 
overvalt me al gauw een nostalgisch gevoel. 
Frank de Vries, nu een klein half jaar waar
nemend burgemeester, zal deze kamer per 
1 januari 2019 alweer verlaten. En daarmee 
valt dan na 220 jaar het doek voor de ge
meente Ten Boer. Hij heeft me net begroet en 
nadat ik hem genoeglijk heb bijgepraat over 
Thesinge (de geschiedenis van klooster en 
dorp in drie minuten) beginnen we het in
terview. De drie exemplaren van onze krant 
die ik heb meegenomen als ‘kennismakings
geschenk’ zijn overbodig: hij leest de G&T 
elke maand.

De aanloop
Frank de Vries (1965) is geboren en getogen in 
Heemstede, met zijn twee broers en zijn ouders. 
Pa werkte bij de Hoogovens, beetje ‘rood nest’ 
met roots in Friesland en sympathie voor 
 Troelstra en de vakbond. Frank ging in Bever-
wijk naar school en studeerde rechten in Amster-
dam. Op zijn vierentwintigste afgestudeerd, 
vond hij een onderzoeksbaan aan de universiteit 
in Groningen en die stad beviel hem goed - hij 
woont er nog steeds. Hij promoveerde en werd 
uiteindelijk universitair docent staatsrecht.
Hij was intussen lid geworden van de Partij van 
de Arbeid en werd in 1999 door een vriend 
gevraagd zitting te nemen in het gewestelijk 
bestuur van deze partij. In 2001 werd hij 
gevraagd om zich kandidaat te stellen voor de 
gemeenteraad en zo werd zijn carrière een poli-
tieke: gekozen als raadslid, later wethouder en 
zelfs locoburgemeester. Ik vraag of zijn wethou-
derschap reden was voor zijn benoeming als 
waarnemend burgemeester tot aan de fusie. 
‘Wellicht’, antwoordt hij diplomatiek, ‘maar dat 
moet je aan degenen vragen die me voor-
droegen.’ Maar dat lijkt me niet nodig: in zijn 
 pakket zaten onder andere ruimtelijke ordening, 
volkshuisvesting, grondzaken en monumenten. 
Best handig als je daar ervaring mee hebt wan-

‘Ik ben hier niet alleen maar om op de winkel te passen’
neer je twee gemeentes moet helpen integreren.
De politiek is immer roerig en na gebakkelei in 
de coalitie verliet Frank in 2012 de politiek om 
een vijftal jaren adviseurschappen voor onder 
andere het bekende bureau Berenschot te 
doen. Eerder al schreef hij een tweetal boeken 
over staatsrecht (een over de Eerste Kamer en 
een over het Arubaanse staatsrecht - het laatste 
geïnspireerd door een aantal gastdocent-
schappen aldaar).
Op de vraag of hij het politieke en bestuurlijke 
werk miste zegt hij: ‘Toen niet zo, maar ik merk 
nu, achteraf gesproken, dat ik er toch wel erg 
veel plezier aan beleef en er ook gewoon goed 
in ben.’
Is het druk? ‘Ja en nee’, antwoordt De Vries. ‘Als 
burgemeester van een klein dorp heb je ook nog 
wat wethouderstaken. Daarnaast zijn er in een 
klein team ook minder mensen om zaken aan te 
delegeren en zit je dichter op de problematiek 
dan in een grote stad, maar uiteraard komt er in 
een grotere gemeente wel veel meer op je bord. 
Het is dus goed te doen, ondanks dat er hier en 
nu nog twee extra zaken spelen: de aardbevin-
gen en uiteraard de herindeling.’

De herindeling
Op de vraag wat hij zelf vindt van de gemeente-
lijke herindeling in algemene zin, in een tijd 
waarin veel mensen terugkomen van die manie 
voor schaalvergroting en fusies van de afge-
lopen decennia, manoeuvreert hij als echte 
 politicus handig om de hete brij heen en schetst 
in algemene bewoordingen de voors en tegens. 
Geeft niet, dit is ook geen politiek interview.
Frank: ‘Je moet er objectief naar kijken’ en 
‘Grenzen zijn relatief tegenwoordig, er is al jaren 
zoveel overleg over zaken die in, of op de grens 
van, meerdere gemeentes spelen.’
Even uitgaande van de ‘geaccepteerde’ nood-
zaak tot herindeling schetst hij een verrassend 
gedachtespelletje. ‘Stel je voor dat je een andere, 
meer logische indeling bedenkt. Bijvoorbeeld dor-
pen die dicht bij de stad liggen en daar meer op 
zijn gericht bij Groningen voegen (denk dan aan 
Ten Boer, Garmerwolde,  Thesinge, Haren en 
Glimmen) en de rest verdelen onder andere aan-
grenzende gemeenten? Dan krijg je weer het 
probleem dat je eeuwenoude, vertrouwde structu-
ren opknipt en verscheurt. Dus wat zijn grenzen?’
Volgens Frank zijn de uitdagingen van de over-
dracht onder meer: behoud van banen van amb-
tenaren, alles goed overdragen - ook lettend op 
huidige problemen (hij noemt de Lageweg) - en 
het borgen van de bestaande voorzieningen en 
dorpse kenmerken. ‘Vooral van dat laatste is de 
grote broer zich nog niet altijd even bewust.’ 
Groningen moet ook expertise overnemen of 
verwerven: zo zijn er nu een stuk of vijf boerde-
rijen binnen de gemeente Groningen, daar 
 krijgen ze er een hoop van bij straks!

En gaat het eigenlijk wel door als Haren niet wil? 
‘Jazeker’, antwoordt hij, De Tweede en Eerste 
Kamer beslissen half april. En of het nu een 
zogeheten zware herindeling wordt (drie 
gemeentes worden opgeheven en een nieuwe 
gevormd), of een lichte (de kleintjes worden toe-
gevoegd) - het gaat echt gebeuren.

De Lageweg
Frank benadrukt dat we echt niet bang hoeven 
te zijn dat alle dorpse kleinschaligheid weg 
wordt gevaagd. Deze prachtige ‘gemeente-
boerderij’ blijft voorlopig een steunpunt (een 
groot loket zeg maar), dorpsverenigingen wor-
den en blijven gehoord en betrokken bij gemeen-
tezaken en onze dorpen gaan direct ook voor-
deel hebben.
De G&T krijgt de scoop van zo’n belangrijke ver-
betering: de Lageweg gaat op de schop. Ik mag 
het niet opknappen noemen: ‘Schrijf maar 
reconstructie op’, lacht Frank, ‘die gaan we 
binnen kort echt heel serieus aanpakken.’
Hij is best een beetje trots op wat hij, met 
 Groningen en Haren, aan het voorbereiden is: 
we worden de vijfde gemeente van Nederland 
met zo’n 230.000 inwoners en 180 vierkante 
kilometers.

Als we afscheid nemen valt op dat Frank niet 
helemaal stabiel loopt, ten gevolge van een 
schedelbasisfractuur toen hij vijf was. ‘Maar ik 
ben er al 48 jaar aan gewend hoor’, grijnst hij.
Hij staat (op overigens prachtige blauwe schoe-
nen) echter met beide benen op de grond, goed 
in staat zijn klus hier af te maken.

Jan Ceulen

Frank de Vries (foto Henk Tammens)

Stoomfluitje Gevonden op de laan bij Werkman, 
Dorpsweg 73 in Garmerwolde: een afsluitkapje 
van een Nikon fototoestel. Een vrouw met kind 
was aan het fotograferen, maar welke vrouw? 
Info: 050 542 2989.
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Elk jaar weer een spannend moment tijdens de 
jaarvergadering van Dorpsbelangen: de uit-
reiking van de Roelie Dijkemaprijs aan de per-
soon of organisatie die in sterke mate bijdraagt 
om de leefbaarheid in Thesinge in stand te 
 houden of te verbeteren. In 2007 is deze prijs 
door Dorpsbelangen in het leven geroepen en 
uiteraard was Roelie Dijkema de eerste 
 Thesingse die hem in ontvangst mocht nemen.
Dit jaar is de prijs, een weersbestendig kunst-
werk gemaakt door Herbert Koekkoek, toege-
kend aan de Kerstbloazers. Dit muziekgezel-
schap speelt en zingt al sinds de jaren 70 van de 
vorige eeuw kerstmuziek in de vroege kerst-
morgen. Een traditie die door de Thesingers 
bijzonder wordt gewaardeerd. 
Als directeur van de Kerstbloazers is Lammert 
Plijter al jaren de stuwende kracht achter deze 
traditie. Het kunstwerk staat het komende jaar 
daarom bij Lammert in de tuin te pronken. Bij 
hem thuis vond ook de feitelijke uitreiking plaats.

Paasoptreden
Het muziekgezelschap was blij verrast met de 
prijs. Als dank hiervoor werd het plan gesmeed 
om eenmalig een aantal paasliederen in te 
 studeren en die op eerste paasdag te spelen en 
te zingen. 
Lammert is lid van muziekvereniging De Bazuin 
en toen de leden van de Bazuin van dit plan 
hoorden boden een aantal muzikanten spon-

Roelie Dijkemaprijs voor de Kerstbloazers

Omgeven door een aantal Kerstbloazers, de vier hoofdrolspelers bij de prijsuitreiking:
voorzitter Dorpsbelangen Alex Mollema (links), directeur Kerstbloazers Lammert Plijter (met tuba), 
de prijs zelf en natuurlijk daarachter Roelie Dijkema (foto Koos van de Belt)

taan aan om de Kerstbloazers deze morgen te 
versterken. Een aantal liederen zijn gemakkelijk 
mee te zingen, dus als je van zingen houdt ben 
je van harte uitgenodigd. Niet om 6.00 uur ’s 
morgens, maar om 8.30 uur. En niet middels een 

route door het dorp, maar op Smidshoek. Mocht 
het weer daarvoor te slecht zijn, dan wordt uit-
geweken naar de PKN-kerk. Iedereen is van 
harte welkom.

Koos van de Belt

Op vrijdagavond 2 maart vond in Thesinge de 
tweeënveertigste algemene ledenvergadering 
van Dorpsbelangen plaats. Rond 20.00 uur ver-
zamelden zich ongeveer vijfentwintig dorps-
genoten in café Molenzicht. 
De vergadering begon met de opening, gevolgd 
door de notulen van de vorige jaarvergadering. 
Nadat deze akkoord werden bevonden, las 
Johan Oomkes het jaarverslag van 2017 voor, 

Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen Thesinge
waaruit opgemaakt kan worden dat Thesinge 
een bruisend dorp is met vele activiteiten voor 
jong en oud. Het financieel overzicht riep weinig 
vragen op en de juistheid hiervan werd door de 
kascommissie bevestigd, bestaande uit Koos 
van de Belt en Geerten Eijkelenboom. Voor 
aftredend lid  Geerten werd al snel een vervan-
ger gevonden in de persoon van Theo de Wit. 
Ook dit jaar werd er door verschillende initia-

tieven, clubjes en  verenigingen meer subsidie 
aangevraagd dan er beschikbaar is. Bij het ver-
delen van de welzijnssubsidie slaagde het 
bestuur er in een verdeling te maken naar ieders 
tevredenheid. 
Rudy Noordenbos stapt vanwege zijn gezond-
heid uit Dorpsbelangen. Het bestuur verwelkomt 
nieuw lid Hans Wind, nadat deze van alle aan-
wezige leden een stem kreeg tijdens de 
bestuursverkiezing. Ook Johan Oomkes, die 
zich herkiesbaar stelde, kreeg een stem van alle 
leden. 
De agenda voor 2018 werd gepresenteerd door 
Alex Mollema. Hoofdpunten van dit jaar zijn de 
verbetering van de Lageweg en verduurzaming. 
Op zelfgemaakte dronebeelden was goed te 
zien hoe slecht de Lageweg er aan toe is. Theo 
de Wit gaf aan plaats te willen nemen in een 
projectgroep over verduurzaming. 
De Roelie Dijkemaprijs ging dit jaar naar De 
Kerstbloazers, die elk jaar op Eerste Kerstdag ’s 
ochtend vroeg het dorp wakker zingen met de 
mooiste kerstliederen. De bokaal, gemaakt door 
Herbert Koekkoek, werd een paar dagen na de 
vergadering uitgereikt aan Lammert Plijter. Hij is 
een van de initiatiefnemers van de bloazers. 
Na de rondvraag werd de vergadering afge-
sloten met een borrel. Het bestuur in 2018 
bestaat uit: Alex Mollema, Johan Oomkes, Paul 
Witkamp, Hans Wind, Corrie Eijkemans en 
Madelon Otten.

Dorpsbelangen Thesinge
Bij Roelie Dijkema en Jakob van der Woude is het tellen van de stemmen tijdens de bestuurs-
verkiezing in ervaren handen (foto Koos van de Belt)
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Veur mekoar, 
met mekoar!
Op vrijdag 16 februari was er een infor
matieve bijeenkomst in de prachtige kerk 
van  Garmerwolde voor vrijwilligers uit alle 
 dorpen in de provincie Groningen plus een 
aantal professionals. Als reactie op de ver
anderingen in de zorg en het wegtrekken 
van veel voorzieningen in dorpen, organise
ren al zo’n zeventig Groninger dorpen zorg
zame oplossingen met en voor hun eigen 
dorp. Veur mekoar, met mekoar!

Joke de Jong uit Garmerwolde mag beginnen 
en vertelt enthousiast over de plannen voor een 
meergeneratiehofje op de plek waar nu nog de 
boerderij van de familie Wigboldus staat. Een 
energie neutrale, levensloopbestendige woon-
vorm voor alle leeftijden, waarbij de bewoners 
klaar staan voor elkaar. Het aloude noaber-
schap. De landelijke stichting ‘Knarrenhof’ helpt 
bij de uitvoering, het wachten is op toestemming 
van de provincie.

Dan komt Bierum aan bod. Zij hebben een tele-
fonische hulpdienst opgezet met maar liefst 
tachtig vrijwilligers plus een achterban van twee 
mensen die in de zorg werken. Een telefoon-
team van twintig dames koppelt vraag en aan-
bod aan elkaar. Doordat zij bekend zijn in het 
dorp is de drempel om hulp te vragen veel lager. 
Iets voor de Dorpscoöperatie Ten Boer? Of kun-
nen we het toch beter als dorp zelf regelen? Zijn 
er mensen in ons dorp die af en toe een klusje 
voor een ander zouden willen doen? Regelmatig 
iemand willen bezoeken, even ergens heen 
brengen of bijvoorbeeld begeleiden naar het 
ziekenhuis? We zijn benieuwd! Geef uw wen-
sen, aanbod en ideeën door aan de dames van 
de Garmerstee.

Het touw dat symbool staat voor de verbinding tussen de dorpen wordt door het publiek 
doorgegeven (foto Sieb-Klaas Iwema)

Verder zijn ze in Bierum nog bezig met het rea-
liseren van een dorpshuis, een huiskamer voor 
alle leeftijden.

Tot slot volgt Wedde. Huisarts Hans Berg heeft 
samen met een dorpsondersteuner en het dorp 
een hulporganisatie opgezet. Alles en iedereen is 
welkom; zeker 99% van alle vragen (financieel, 
psychisch, mantelzorg, eenzaamheid) kunnen 
worden opgelost. De dorpsonder steuner wordt 
betaald vanuit de Wmo van de gemeente en is in 
dienst van de stichting. Ze zijn klein begonnen in 
het dorp Wedde met 1200 inwoners en willen het 
plan nu over de hele gemeente uitrollen.

Drie voorbeelden van zorgzame dorpen. Om te 
voorkomen dat iedere groep het wiel opnieuw uit 
moet vinden, wordt deze middag het netwerk 
Zorgzame Dorpen Groningen gelanceerd. Hoe 
kunnen we goede blijvende zorg op het platte-
land organiseren? We moeten gaan verbinden 
met elkaar! Leg geldstromen slim bij elkaar, dan 
zijn we daar als bewoners beter mee af. De 
zorgverzekeraar heeft gewoon zorg te leveren 
en moet zorgen voor geld. Al met al een leer-
zame middag in een volle kerk, vakkundig 
op geleukt door Arno van der Heyden.

Hillie Ramaker-Tepper

In Thesinge zorgden zes paar handen (die van de fotografe 
zijn niet in beeld) en twee paar handjes ervoor dat de 
klusjes in C.B.S. De Til op 9 maart tijdens NLdoet tot ieders 
tevredenheid werden uitgevoerd (foto Jessica Kloosterhuis)

NLdoet 
Op zaterdag 10 maart, een prach-
tige voorjaarsdag, organiseerde 
Dorpsbelangen Garmerwolde weer 
de NLdoet Klussendag. 
Met een mooie grote club werden 
onder anderen de lindes bij het 
dorpshuis geknot en verschillende 
klussen bij de kerk en de school 
gedaan. Ook werden weer lege 
blikjes opgeprikt. 
Een en ander resulteerde in drie 
volle aanhangwagens met afval. 
Na het werken was er een goede 
lekkere broodlunch in dorpshuis  
De Leeuw.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Ook deze kleine meid poetst 
wat in haar bereik ligt 

(foto Sieb-Klaas Iwema)
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Bij Oudman aan de G.N. Schutterlaan 10 in Thesinge kon je altijd al 
machines kopen voor tuin en parkonderhoud. Martijn Bol had naast 
zijn werkzaamheden in het bedrijf zin in een nieuwe uitdaging. Van 
Edward Oudman kreeg hij de vrijheid en dat leidde tot een geheel 
vernieuwde winkel. 

Een nieuwe uitdaging
Martijn Bol werkt al jaren bij LMB Oudman BV. Vanaf de eerste keer dat 
hij via een snuffelstage met het bedrijf in aanraking kwam, is hij er altijd bij 
betrokken gebleven. Martijn is inmiddels al jaren in vaste dienst. Hij woont 
samen met zijn vrouw Jolanda en twee zoons Levi en Roan aan de 
Moeshorn in Thesinge.
Edward vertelt dat hij de verkoop van de machines voor tuin en park er 
altijd min of meer bij deed, maar is naar eigen zeggen nu te veel bezig met 
andere dingen. ‘Dus we hebben de taken opnieuw verdeeld.’
Dat Martijn, naast zijn bestaande werkzaam heden, zin had in een nieuwe 
uitdaging kwam niet van het ene op het andere moment. ‘Wij verkopen 
hier kwaliteitsproducten en dat vind ik mooi. Ik vind het leuk om met 
 klanten mee te denken. Als ze bijvoorbeeld een robotmaaier overwegen 
dan ga ik de situatie ter plekke bekijken en geef ik advies. Als een klant 
dan voor zo’n robotmaaier kiest dan kan ik die ook installeren. Een klant 
koopt dan eigenlijk een totaalpakket. En alles wat je hier koopt kun je laten 
repareren.’ De nieuwe winkel is geen tuin centrum waar je een hark of een 
tuinhandschoen kunt kopen, het gaat om machines.
Soms komen mensen voor reparatie van bijvoorbeeld een grasmaaier uit 
een tuincentrum. Sommige van die machines zijn volgens Martijn van 
slechte kwaliteit en ‘in elkaar gestampt’. Het is vaak onmogelijk om er onder- 

Vernieuwde winkel Oudman BV

delen voor te bestellen. Dan is goedkoop duurkoop. ‘Bij ons koop je een 
werkend product waar ik het onderhoud en de reparaties van doe. Het zijn 
kwaliteits producten voor particulieren en voor professionele  hoveniers.’ 
Voor Martijn is het echt zijn eigen ding geworden binnen het bedrijf. 
Belangstellenden die de vernieuwde winkel eens willen zien zijn welkom 
en kunnen vragen naar Martijn. 

Irene Plaatsman

Edward Oudman en Martijn Bol in de vernieuwde winkel 
(foto Wolter Karsijns)

Op de maandelijkse bijeenkomst van de Garmer stee op donderdag 8 
maart in dorpshuis De Leeuw te Garmerwolde was het weer tijd voor een 
aloude traditie: noten schieten. Er deden tweeëntwintig mensen mee, ver-
deeld over drie banen. Op elke baan lagen twintig noten.
In een gezellige en ontspannen sfeer beproefde eenieder zijn geluk. Er 
werd volop met elkaar meegeleefd en er klonken kreten als:
- Jaaa! n Halle mooie.
- Woar is de koegel?
- Dat ging ook mor net goud…
-  Oòh, nog ain… Gooi dij d’r ook nog even òf… Mis! Min 19 punten.
-  Wat n stuiterbaal!
-  Sékom…

Na negen rondes blijkt Harm Derk Tammeling de onbetwiste kampioen 
met + 54 punten. Abel Menger wordt eervol tweede met + 44. Dan  volgen 
twee dames: Tonnie Tichgelaar (+ 34) en Cootje van der Loeff (+ 23).
Alle mensen die ons ook deze keer weer hebben geholpen met het uitzet-
ten van de banen, het opzetten van de noten en het bijhouden van de 
punten: hartelijk bedankt!
De volgende keer is op donderdag 12 april. Dan komt notaris Hunderman 

Noten schieten 55+

De neuten worden vakkundig opgezet (foto Sieb-Klaas Iwema)

het een en ander  vertellen over het erfrecht. Wat is er de laatste jaren 
veranderd, waar moet je aan denken en wat is er allemaal mogelijk?  
Aanvang 14.30 uur; alle 55-plussers zijn van harte welkom.

Hillie Ramaker-Tepper

Twee exposities in de Kloosterkerk
Het is traditie dat schilder Marcel Duran rond de 
paasdagen de Kloosterkerk verandert in een 
galerie om zijn werk aan publiek te tonen. Dit jaar 
doet hij dat voor de dertiende keer. De exposite 
‘Schilderstreken’ is zaterdags en zondags en het 
hele paasweekend geopend van 13.00 tot 17.00 
uur en duurt van 24 maart tot en met 8 april. 
Zoals gebruikelijk is Marcel Duran alle expositie-
dagen in de kerk aanwezig om u meer te vertel-
len over zijn werk. U bent van harte welkom. 
Thesinge heeft een bijzondere band met papier-

knipkunst. In de Kloosterkerk hangen twee bij-
zondere knipkunstwerken van Eppo Brongers, 
schoolmeester in Thesinge, koster en later dia-
ken van de kerk. Een groot werk uit 1786 maakte 
hij als gedenkteken aan de ‘restauratie’, de 
 herbouw van de Kloosterkerk naar zijn huidige 
vorm. Een kleiner knipselwerk stamt uit 1803.
Nu, bijna 250 jaar later, laten twee knipkunste-
naars, Jan Lever uit Westerbork en Marius de 
Schaar uit Groningen, hun knipselkunst zien. In 
de RK kerk zijn sinds de 18e eeuw in de kerken 

veertien schilderijen te zien over de kruisweg. 
Beiden lieten zich door dit onderwerp inspireren 
en maakten ieder met knipselkunst hun eigen 
kruisweg. Natuurlijk hadden zij het liefst rond de 
paastijd hun werk geëxposeerd, maar dan wordt 
de kerk gebruikt voor de expositie van Marcel 
Duran. Nu, later dan gewenst, dan toch hun 
expositie welke zaterdags en zondags geopend 
is van 11.00 tot 17.00 uur, van 28 april t/m 6 mei. 
De knipkunstenaars zijn beiden in de kerk aan-
wezig.

De plaatselijke commissie
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IJs en weder dienende
We schrijven 5 maart 1947: het vroor dat het 
kraakt. IJsvereniging De Scheuvel organi
seert op het Maar voor volwassenen en 
 kinderen rijderijen. Niemand had verwacht 
dat er nog een winter zou komen. De toenma
lige middenstand vaart er wel bij:  bakker  
Mulder levert zeventien koeken van tweeën
twintig cent, cafébaas Schipper zorgt voor 
sigaren: 4 gulden 20. Weduwe S. Dijkema 
regelt voor de kinderen twintig repen choco
lade van vier cent per stuk.

J.P. Heidema, handel in voederartikelen en 
kunstmeststoffen (telef. no. 6), levert vijf bezems 
van vijfenzestig cent. Die bezems waren er 
uiteraard om de baan te vegen. Daar had je zes 
vaste baanvegers voor, die ontvingen zestig 
cent per persoon. De route liep van De Rollen 
(Ruischerbrug) tot molen De Kieviet. Bij de 
Noorder IJsbond - gevestigd te Onderdendam - 
werd de verzekering afgesloten voor de baan-
vegers. De somma van fl 2,50 mocht de heer 
Siekman (penningmeester) betalen. Voor de 
kinderen waren er kleine prijsjes. Voor de heren 
(dames deden blijkbaar niet mee aan de wed-
strijd), was er een polshorloge, geleverd door 
Kiestra, Poelestraat, Groningen.

En dan…
Martin Wierenga: ‘Het schaatsseizoen 2017 - 
2018 begonnen we met frisse moed. Maar de 
vorst bleef uit. In de maanden december en janu-
ari lagen de temperaturen veel te hoog. Maar…’
We schrijven eind februari 2018: de Russische 
beer is in het land, dat wil zeggen vanuit het oos-
ten heeft de kou ook Thesinge bereikt.
Dus op 27 februari kan de baan - als een van de 
eerste - open. En kan er geschaatst worden. Wat 
een organisatie vraagt dat. Je moet alles snel 
regelen, want wie had dit verwacht? Niemand 
toch! De vlag in top, de koffie en thee klaar en de 
Scheuvellopers kunnen ontvangen worden.
Op een gegeven moment zijn er heel veel 
enthousiaste schaatsers en ook de krachtiger 
wordende zon doet het ijs geen goed. Maar de 
heren van het bestuur zijn niet voor een wak te 
vangen.
Dus weer pompen en er ontstaat een nog mooi-
ere ijsbaan. Wat een gemotiveerde bestuurs-
leden heeft de Scheuvel! Er was zelfs een 
bestuurslid, hoorden we, die het werk en zijn 
meisje vóór de schaatsbaan liet gaan, zo 
enthousiast was hij.
Van heinde en verre vond men de weg naar 
 Thesinge. Zo ook een studentenschaatsvereni-

ging uit de stad, die haar kortebaankampioen-
schappen kwam houden. Al met al een mooi 
weekje, waar vele schaatsers - groot en klein - 
van genoten hebben en waar we als bestuur 
trots op terugkijken. Waar een klein dorp als 
Thesinge groot in kan zijn.
 
Vrijwilligers
Het was een hele drukte voor ons als bestuur. En 
dankbaar werd er dan ook gebruik gemaakt van 
de vrijwilligers die dapper meehielpen om het 
Scheuvelhoes draaiende te houden. Trouwens, 
eenieder die er voor voelt om vrijwilligerswerk 
voor de Scheuvel te gaan doen kan zich aanmel-
den bij Hans Wind, De Dijk 18, of via hanswind@
ziggo.nl. Tijdens de jaarvergadering van afgelo-
pen december is hij in het bestuur gekozen als 
vervanger van Alfred Ottens, die wegens drukke 
werkzaamheden uit het bestuur stapte.
 
De toekomst
Het jaar 2020 is een jubileumjaar voor De 
Scheuvel. Dan bestaat ze 100 jaar!
Krijgen we dan het predicaat ‘Koninklijk’, komt 
de koning dan langs? Hij weet wat schaatsen is. 
Of blijven we normaal doen en blijven we De 
Scheuvel heten, zonder toevoeging?
Doe maar het laatste. Met dank aan Martin 
 Wierenga (voorzitter De Scheuvel).

Jakob van der Woude

Het Maar lag wel dicht, maar was niet betrouwbaar genoeg om op te schaatsen. 
Op de ijsbaan kon dat gelukkig nog wel een paar dagen. En hadden de schaatsers alle ruimte. 
(foto Koos van de Belt)

Levi Bol en Bas van der Veen vermaken zich 
ook zonder schaatsen prima op de ijsbaan.
Onduidelijk is of de skelter is voorzien van 
winterbanden. (foto Koos van de Belt)
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IJspret Garmerwolde
De winterse kou kwam dit jaar laat en jammer genoeg met veel wind. Op 
dinsdag 27 februari was de ijsbaan van Presto alleen open voor de jeugd, 
de volgende dag voor iedereen. Veel leden en niet-leden (ouders / groot-
ouders met kinderen) kwamen er op af: het was tenslotte voorjaarsvakan-
tie. Het was een mooi gezicht hoe goed de jeugd soms al schaatst; mis-
schien hebben ze bij Presto les gehad van Hartog op Kardinge? Net als 
op vrijdag 2 maart, toen gaf hij les op de ijsbaan in Garmerwolde. En als 
men het koud kreeg of dorst had, kon men naar de kantine van GEO. Men 
kon de ijsbaan steunen door een vrijwillige bijdrage in het geldkistje. En 
dat werd gedaan. Ook werd er door Slagter uit Ten Boer tapijt geleverd 
voor bij de banken.
Op zondag 4 maart heeft men afscheid genomen van de winter middels 
een priksleewedstrijd. Hier hebben vijftig mensen aan meegedaan. Men 
kan op een geslaagde periode terug kijken met inzet van veel vrijwilligers. 
Een tijdje later bleek de winter toch nog niet echt voorbij: op zaterdag 17 
maart vroor het weer stevig!

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Er werd volop genoten van de ijsbaan in Garmerwolde. 
Op de valreep werd nog een priksleewedstrijd georganiseerd. 
Wie het snelste heen en terug kon prikken was de winnaar 
(foto’s Sieb-Klaas Iwema en Andries Hof)

WWK 40 jaar
Afgelopen twee weekenden had de Thesinger 
toneelvereniging Wie Wil Kan (WWK) zijn jaar-
lijkse uitvoeringen. Dit jaar bestond de vereni-
ging veertig jaar sinds de heroprichting in 1978 
en ter ere van dit jubileum waren er heel wat 
oud-leden aanwezig bij de matineevoorstelling 
op zaterdag 17 maart. Na de voorstelling kon 
men genieten van een stamppotbuffet en werd 

De huidige leden en de aanwezige oud-leden (foto Aliese Oostmeijer)

Wist-u-dat…
•  inwoners van Ten Boer en omstreken vanaf 

eind april weer zelf groentes kunnen oogsten 
bij de zelfoogsttuin in Ten Boer?

•  er meer dan 50 verschillende soorten groen-
ten op biologische wijze geteeld worden en u 
voor nog geen 250 euro het hele seizoen, zo’n 
32 weken, kunt komen oogsten?

•  voor diegenen die niet elke week tijd hebben 
om naar de tuin te komen er ook een strippen-
kaart à 100 euro is, waarmee je 10 keer  
een grote tas vol met groentes mag komen 
 oogsten?

•  u meer informatie kunt vinden op 
 www.zelfoogsttuin-tenboer.nl?

de avond feestelijk afgesloten met medewerking 
van een dj van The DJ Company.
De spelers voerden dit jaar met succes het stuk 
‘Mag het een beetje meer wezen?!’ van de 
 Groninger schrijver Nico Torrenga op. Het verhaal 
speelt zich af in een kuuroord; mede werkster 
Geertje leest op Facebook dat er een oplichter 
actief is die hotels bij langs gaat en uiteindelijk niet 

betaalt. Zou deze onder hun gasten verblijven? 
Als eigenaar Joris dan ook nog geblesseerd raakt 
terwijl er een tv-ploeg opnames komt maken voor 
het programma ‘Heel Holland beweegt’ moet zijn 
tweelingbroer Floris zolang de honneurs waarne-
men, maar of deze ADHD’er wel bestand is tegen 
deze drukte…? 

Anita van der Veen



14



15

Na het succes van de grote overzichtstentoonstelling Thesinge in Beeld 
in januari vorig jaar was al snel duidelijk dat er een vervolg moest komen. 
Uiteindelijk zijn tien Thesinger  fotografen (drie oude en zeven nieuwe 
enthousiaste lingen) weer een heel jaar bezig geweest om ons mooie dorp 
op de gevoelige plaat vast te leggen. Daarbij is de opzet van het fotopro-
ject dezelfde gebleven: alle fotografen hebben een jaar lang op grond van 
hun zelfgekozen thema allerlei aspecten van Thesinge gefotografeerd. 
 Thema’s waren o.a. ‘Thesinge in Glas en Sloot’, ‘Horizonnen’ en wat dacht 
u van ‘Mannen in Schuurtjes’? Daarnaast ging iedereen elke maand met 
een gezamenlijk, wat abstracter thema aan de slag, bijvoorbeeld ‘Open’, 
‘Contrast’ en het prikkelende ‘Niets Is Wat Het Lijkt’. Het was elke keer 
weer heel verrassend om te zien hoe verschillend de interpretaties en 
uitwerkingen van deze thema’s uitpakten!
Het resultaat van dit alles is in het laatste weekend van april op drie loca-
ties in Thesinge te bewonderen: in dorpshuis Trefpunt, in de gymzaal van 
De Oude School en in de smederij. De toegang is gratis (‘Thesinge, steeds 
verrassend, altijd voordelig!’).
De voorbereidingen voor deze overzichts tentoonstelling zijn inmiddels in 
volle gang! In verband met Koningsdag is de tentoonstelling alleen op zater-
dag 28 en zondag 29 april te zien, vanaf 11 uur. Nieuw dit jaar is de finis-
sage: op zondagmiddag 29 april vindt deze feestelijke afsluiting plaats in 
dorpshuis Trefpunt. Om 16.00 uur is er een heuse fotoveiling, waar de 
bekende Thesinger veilingmeester Andries van der  Meulen een aantal door 

Fotoproject Thesinge in beeld 2

Een van de thema’s ‘Horizonnen’ (foto Erik Nieuwenhuis)

de fotografen beschikbaar gestelde foto’s onder de hamer zal brengen. Dit 
is uw kans om iets moois en origineels voor aan de muur te scoren!
Na de veiling kunt u onder het genot van hap en drank napraten met de 
fotografen (en met elkaar natuurlijk). We hopen natuurlijk heel veel dorps-
genoten en mensen van buiten Thesinge te mogen begroeten eind april.

Namens alle fotografen van ‘Thesinge in Beeld 2’, Renee den Hartog

Een mooi (voor)uitzicht voor de familie Tammens in Thesinge 
(foto Renee den Hartog)

Poffert-verhalenmiddag op 21 april
Op zaterdag 21 april zijn verhalen over poffert te halen en te brengen in 
de Melkfabriek Garmerwolde (Dorpsweg 41a) op de eerste Poffert- 
verhalenmiddag. Van 13.00 tot 17.00 uur zijn er herinneringen op te halen 
en recepten te delen. Kom diverse soorten poffert ver gelijken en proeven. 
Tientallen poffert trommels en wonderpannen zijn te bewonderen. Het 
 programma ziet er als volgt uit:
-  13.00 uur: Museum open
-   14.00 uur: Mensen en hun poffert: verhalen van verschillende poffertbak-

kers
-   15.00 uur: Groninger poffert: het woord poffert en een Gronings verhaal 

over de poffert van Fre Schreiber 
-   16.00 uur: Kampioenschap poffert koken, Winsum 14 april 2018. Een 

terugblik op dit derde kam pioenschap
-  17.00 uur: Einde
De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage zeer welkom. Lijkt het u leuk 
mee te doen en zelf een poffert te bakken? Neem dan contact op met Tiny 
Smit via 06 51 496 070 of melkfabriekgarmerwolde@gmail.com.

Tiny Smit

Zang en orgel in de Kloosterkerk
Zondagmiddag 22 april 2018 om 14.00 uur  treden de alt-mezzo zangeres 
 Anneloes Volmer en organist Eeuwe  Zijlstra op in de Kloosterkerk. Dat is 
bijzonder want zij hebben een grote staat van dienst in binnen- en buiten-
land. (Kijk voor meer informatie over deze twee musici op www.thesinge.
com/cultuur/felicitas.) Het wordt een gevarieerd programma met aria’s en 
liederen van o.a. J.S. Bach, C. Huygens en G.F. Händel, maar u zult ook 
werk van W.A. Mozart, F. Schubert en A. Dvorák horen. Naast zang met 

orgelbegeleiding zal het concert afgewisseld worden met solowerken voor 
orgel. De entree voor deze laatste culturele activiteit van dit  seizoen 
bedraagt € 7,50. Kaarten kunt u reserveren door een mail te  sturen naar 
stichtingfelicitas@gmail.com of te bellen, 06 14 948 438. Aan de zaal kunt 
u ook een kaartje kopen. Wij laten nu onze gedachten gaan over een 
nieuw seizoen. Dat het anders wordt dan eerdere seizoenen is wel zeker. 
Hoeveel en welke activiteiten wij gaan organiseren is nog niet helder, 
maar wij houden u natuurlijk op de hoogte.

Stichting Felicitas
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Agenda

Colofon

Foto van de maand

Eindredactie
Garmerwolde
Hillie Ramaker-Tepper 050 541 5335
Marja Wijnand-de Poel 06 41 160 523
Thesinge
Jan Ceulen 050 311 6551
Yvonne Broekhuizen 06 51 033 796
Fotograaf Garmerwolde
Andries Hof 06 44 066 124
Fotograaf Thesinge
Koos van de Belt 050 302 3432
Henk Tammens 06 50 257 853
Penningmeester
Tjakko Tjakkes 050 549 9344
W.F. Hildebrandstraat 61
9798 PH Garmerwolde
Bank: IBAN NL74 RABO 0320 7057 49
t.n.v. Garmer en Thesinger Express
Abonnementen
Abonnementsgeld: € 16,50 p.j.
Bij autom. incasso: € 13,50 p.j.
Postabonnees: basistarief + porto
Prijs losse krant: € 1,50
Bezorgklachten
bezorgen@gentexpress.nl
of bel met de redactie
G&T Express op het internet
www.gentexpress.nl
Opmaak Aly Pepping Thesinge
Druk NetzoDruk Groningen

Volgende krant komt uit op 27 april.
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 15 april vóór 18.00 uur via:
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge
Vrijdag 30 maart
Goede Vrijdag
19.30 uur H. de Graaf
Zondag 1 april
Eerste Paasdag
9.30 uur Leesdienst
14.30 uur ds. R. Bikker
Maandag 2 april
10.00 uur Paasontmoeting

Zondag 8 april
9.30 uur ds. J. Huisman
14.30 uur ds. R.G. den Hertog
Zondag 15 april
9.30 uur prof. G.C. den Hertog
14.30 uur prof. G.C. den Hertog
Zondag 22 april
14.30 uur Leesdienst
Zondag 29 april
9.30 uur ds. J.C. Wessels
14.30 uur ds. J.C. Wessels

Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.00 - 11.30 
uur: Inloopochtend Noaberstee.
Elke zaterdag
Thesinge; vanaf 16.00 uur: Café 
Molenzicht open.
24 maart t/m 8 april
Thesinge, Kloosterkerk; weekenden 
van 13.00 - 17.00 uur ‘Schilder-
streken’- expositie van Marcel 
Duran (hele paasweekend open). 
Zie artikel of www.thesinge.com/
cultuur en www.kerkthesinge.nl.
Maandag 2 april
Garmerwolde, JOP Oude 
Rijksweg; 10.00 uur: Paaseieren 
zoeken voor iedereen in de 
basisschoolleeftijd.
Vrijdag 6 april
-  Garmerwolde, De Leeuw; vanaf 

17.00 uur: Dorpsborrel. Een 
dorpsgenoot verzorgt een 
maaltijd. Kosten afhankelijk van 
de prijs van de boodschap-
pen. En de frituur staat aan, voor 
kinderen en andere hongerigen!

-  Garmerwolde, Café Jägermeister; 
20.00 uur: Quizavond door de 
Feestcommissie Garmerwolde. 
Wie wordt de kloukste Garmer-
wolder? Opgeven ter plekke 
vanaf 19.30 uur, individueel of 
per groep. € 5,00 per persoon.

-  Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur: 
Try-out voorjaarsconcert door 
muziekvereniging Volharding Ten 
Boer. Gratis entree.

-  Ten Boer; van 13.00 - 16.00 uur: 
Aanleveren snoeihout op 
Boltweg 1.

Zaterdag 7 april
Ten Boer, Dorpshuis; 10.00-14.00 
uur: Repair Café.
Dinsdag 10 april
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 
uur: Klaverjassen bij ‘De Soos’.
Donderdag 12 april
Garmerwolde, De Leeuw; 14.30 
uur: Garmerstee. Notaris 
Hunderman geeft uitleg over het 
nieuwe erfrecht.
Vrijdag 13 april
-  Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 

Ophalen oud papier.
-  Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur: 

Algemene ledenvergadering 
Begrafenisvereniging.

Vrijdag 20 april
Ten Boer; van 13.00 - 16.00 uur: 
Aanleveren snoeihout op Boltweg 1.
Zondag 22 april
Thesinge, Kloosterkerk; 14.00 uur: 
Anneloes Volmer (zang) en Eeuwe 
Zijlstra (orgel). Zie artikel.
Maandag 23 april
-  Garmerwolde; van 8.30 - 9.30 

uur: Chemokar op de parkeer-
plaats t.o. de Koningsheert.

-  Thesinge; van 9.45 - 10.45 uur: 
Chemokar op het Hendrik 
Ridderplein.

Donderdag 26 april
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 
uur: Koffiemorgen. Zowel dames 
als heren zijn van harte welkom.

Vrijdag 27 april
Viering Koningsdag.
Zaterdag 28 april
-  Thesinge; vanaf 9.00 uur: 

Ophalen oud papier.
-  Thesinge, Dorpshuis Trefpunt, 

gymzaal De Oude School en de 
smederij; 11.00 - 17.00 uur: 
Expositie fotoproject Thesinge in 
beeld 2. Zie artikel.

Zondag 29 april 
Thesinge, Dorpshuis Trefpunt, 
gymzaal De Oude school en de 
smederij; 11.00 - 16.00 uur: 
Expositie fotoproject Thesinge in 
beeld 2. Met om 16:00 uur 
Finissage in Trefpunt: fotoveiling 
met borrel. Zie artikel.
28 april t/m 6 mei
Thesinge, Kloosterkerk; weeken-
den van 11.00 uur - 17.00 uur 
Knipselkunst. Zie artikel of 
www.thesinge.com/cultuur en 
www.kerkthesinge.nl.

De poolstorm zorgde voor merkwaardige ijsbeelden 
langs het Eemskanaal (foto Andries Hof)

‘De Soos’
De klaverjasavond in maart heeft 
de volgende uitslag opgeleverd:
Kees Wierenga  4911
Jannes Ramaker  4808
Ria Visser  4569

De volgende keer is op dinsdag 10 
april, aanvang 20.00 uur, in dorps-
huis De Leeuw te Garmerwolde.

Jannes Ramaker


