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Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

44e jaargang - april 2018

Het is 1958. De EEG wordt opgericht, de eerste aflevering van Pipo 
de Clown komt op de tv, Van Doorne’s Automobielfabriek (DAF) 
 presenteert op de RAI de DAF 600. En op 28 maart van dat jaar 
 trouwen Meenje Schaaphok en Kees Jansen. Sinds die stormachtige 
dag in maart, waarop de bruidegom zijn bruid ophaalde om naar het 
gemeentehuis in Hoogezand te gaan, zijn er zestig jaar verstreken. 
Een heel end, zegt Kees. Maar beiden zijn het erover eens: ‘Het was 
geen end, het was zo voorbij.’

Hoe het begon
Kees en Meenje wonen nu aan de Hildebrandstraat in Garmerwolde. Maar 
hun verhaal begint in Ruischerbrug. Daar woonde Meenje met haar 
ouders. Haar vader was er brugwachter. Voor de Tweede Wereldoorlog 
waren er zo’n dertien bruggen over het Eemskanaal en elke brug had een 
eigen brugwachter, die er in een huisje bij woonde. Haar vader begon bij 
de brug in Appingedam, en schoof in de loop der jaren steeds verderop in 
de richting van de stad.
Als Meenje een jaar of achttien is, wordt ze ernstig ziek. De huisarts, 
dokter Anderson, constateert een buikvliesontsteking. Ze moet naar het 
ziekenhuis in de stad. Op zekere dag vraagt haar vader aan een jonge 
boderijder van een transportbedrijf in Harkstede of hij de moeder van 
Meenje wel mee wil nemen naar de stad, zodat ze haar dochter kan 
bezoeken. Later, als Meenje thuis herstelt, in een bed voor het raam, 
zwaait de boderijder wel eens naar haar. Daar blijft het voorlopig bij.
Tot die tweede kerstdag een paar jaar later. In Harkstede is een grote 
uitspanning, Staalstra: ‘Moderne Speeltuin met vele Electr. Attracties’. 
Maar ook met een grote danszaal, waar jonge meisjes komen om te 
 dansen, vanuit de omliggende dorpen tot aan Veendam toe. Er is ook een 
toneelzaal. En daar is Kees, die toen ook al graag op toneel stond, zoals 
later bij Wester. Er is nog een andere uitgaansgelegenheid in Harkstede, 
op een steenworpafstand. Daar is Meenje. Toevallig staan ze allebei even 
buiten. En dan zegt Kees dat Meenje na afloop van het toneel wel even 
naar Staalstra kan komen. Vanaf die tijd gaan ze vaak samen dansen. 
Kees brengt Meenje dan achter op de fiets terug naar Ruischerbrug.

De bruiloft
Wat zijn ze nog jong, als ze op die tweede kerstdag ‘wat nader tot elkaar 
komen’, zoals Meenje het omschrijft. Hij 22, zij 20. Twee jaar later zijn ze 
verloofd. De trouwerij volgt een aantal jaren later. Kees: ‘Het was de tijd 
van de grote woningnood, jonge mensen bleven bij hun ouders wonen tot 
ze een eigen huis kregen. Je betaalde kostgeld aan je ouders, dat vond 
je heel gewoon. En ongetrouwd samenwonen, dat hoorde niet.’ Blijven 
werken als je getrouwd was, hoorde ook niet in die tijd. ‘Ik wilde natuurlijk 
wel graag een eigen huis’, vertelt Meenje. ‘Maar ik had het ook zo naar 
mijn zin op het kantoor waar ik werkte dat ik soms, achter mijn schrijf

Meenje Schaaphok en Kees Jansen (foto Andries Hof)

machine, wel eens dacht: ik wil eigenlijk nog wel doorwerken.’ Dat kantoor 
was een aankoopcentrale van veevoer, granen en kunstmest. Het was 
gevestigd boven de winkel van Burmann, aan de Grote Markt. Op de dag 
van de bruiloft kwamen alle collega’s naar de receptie in café Landzicht in 
Ruischerbrug om het bruidspaar te feliciteren. Een dierbare herinnering, 
Meenje schiet er nog vol van. Na haar trouwen heeft ze toch nog een tijdje 
doorgewerkt op het kantoor, om haar opvolger in te werken. En tot hun 
eerste zoon, Jan, werd geboren.
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Stijve mensen daar in Garmerwolde
Inmiddels had Kees in Garmerwolde niet alleen 
het huis aan de Geweideweg gekocht, maar ook 
het transportbedrijf dat daar gevestigd was. 
Veertig jaar woonden ze in dat huis, waar nu nog 
hun dochter Janet woont. ‘Toen we naar Garmer
wolde gingen, zeiden de mensen in Ruischer
brug: Dat zijn stijve mensen daar. Je komt er niet 
makkelijk tussen’, vertelt Kees. ‘Maar dat was 
geen probleem. Ik speelde al vanaf mijn 17e, 18e 
jaar toneel. En in Garmerwolde had je toen twee 
feesten per jaar: van de muziek en van het 
toneel, in café de Unie of in café Stol (nu het 
Dorpshuis). En Meenje was in Garmerwolde 
geboren en voelde zich daar meteen weer thuis.’
Na veertig jaar verhuisden ze naar Ten Boer, 
waar ze dertien jaar woonden. Het was een 
groot huis, en toen Meenje de ziekte Parkinson 
kreeg, werd het moeilijk. Gelukkig konden ze net 
op tijd het huis aan de Hildebrandstraat krijgen, 
gelijkvloers, zonder drempels.

Een rustige dag?
Met familie en vrienden vierden ze het zestig
jarig huwelijksfeest een paar dagen voor de 
eigenlijke datum. Op 28 maart zou het een 
 rustige dag worden. Maar toen Kees ’s ochtends 

de gordijnen opendeed, zag hij dat de vlag 
 uithing. 
En later op de dag kwamen burgemeester De 
Vries en Freek van der Ploeg van de gemeente 
met een bos bloemen. ‘Ik moest de burgemees
ter helpen om de ambtsketen om te doen’, lacht 
Kees.

Andere tijden
Drie kinderen kregen Kees en Meenje. De oud
ste zoon, Jan, woont in Zweden. En Johan, de 
tweede zoon, in Garmerwolde, net als dochter 
Janet. Vier kleinkinderen hebben ze nu.
De tijden waren anders, zeggen ze terugkijkend. 
Zeker in de beginjaren. Meenje: ‘Ik weet nog dat 
we met een groepje vriendinnen bij een van ons 
koffie dronken. Zij had een wasmachine! En die 
draaide terwijl zij gewoon rustig zat. Wij deden 
de was nog in een tobbe, met zo’n wasbord. En 
altijd op maandag. Het leek me zo geweldig, 
zo’n wasmachine.’
‘We hadden vroeger wel leidingwater, maar 
geen waterleiding’, vertelt Kees. Het water werd 
aan huis gebracht, in een waterkelder opge
slagen, en je moest het zelf oppompen. Als ik 
 mensen nu soms hoor klagen, dan denk ik: waar 
heb je het over?’

De huwelijksfoto is op een kussen genaaid
(foto Andries Hof)

Andere tijden waren het, niet altijd makkelijk. 
Maar die zestig jaar, ze zouden het zo weer over 
doen.

Anne Benneker 

Molenweg 42
Ze waren zich al een tijdje aan het oriënteren op 
een landelijke woonplek, maar pas nadat hun 
kinderen de deur uit waren gegaan om in de 
stad Groningen op kamers te gaan, hebben 
Freek en Jeannette ook echt die stap gezet.
In Haren woonden zij in een hoekwoning aan 
een hofje. Het was er prima wonen met de 
 kinderen die er geboren en getogen zijn tussen 
andere gezinnen met kinderen. De basisschool 
was vlakbij en ook andere voorzieningen zoals 
muziekonderwijs. Hun zoon Niels is 22 en speelt 
gitaar en dochter Marit is 20 en houdt vooral van 
zingen. Muziek is voor de hele familie belangrijk. 
Jeannette heeft evenals dochter Marit in meer
dere koren gezongen.
Voor het huis in Thesinge aan de Molenweg 42 
vielen Freek en Jeannette vanwege de mooie 
plek en de natuur rondom. Wat een ruimte en 
vrijheid met prachtig uitzicht! Er moest wel heel 
wat werk verzet worden. Van november tot eind 
januari is er binnen en buitenshuis flink ver
bouwd. Het dak van asbestplaten is verwijderd 
door ‘maanmannen’ en vervolgens vervangen 
door een strak pannendak. De aannemer heeft 
goed werk geleverd en dankzij alle hulptroepen 
van familie en vrienden was alles keurig op tijd 
klaar. Plannen en organiseren kunnen beiden 
goed.
Tegelijkertijd ging het werk van beiden gewoon 
door en het was wel een gereis van werk naar 
Haren en Thesinge en vice versa. Freek werkt 
als projectleider en docent op de afdeling 
 Verpleegkunde op de Hanzehogeschool maar 
heeft per 1 april een nieuwe baan als beleids
medewerker op de afdeling Gezondheids
studies. Al met al een roerige tijd: een nieuw huis 
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en een nieuwe baan. Volgens Freek geeft dit 
veel nieuwe energie.
Jeannette werkt als docent op het Alfa College 
op de afdeling Verpleegkunde. Zij begeleidt 
groepen volwassenen en geeft ook ’s avonds 
vaak les. Met een extra lamp op haar voorhoofd 
fietst ze dan naar huis. Het was namelijk wel wen
nen aan de fietspaden zonder verlichting en de 
buitenwegen die ook niet veel verlicht zijn. Het 
stuk fietsen langs het Boer Goensepad  vinden 
beiden overdag een groot plezier, ondanks dat 
ze er niet bepaald in de beste weersomstandig
heden mee zijn begonnen. Toch genieten ze van 
alle watervogels en momenteel ook van de 
 eerste kieviten.

Freek houdt van sporten. Hij heeft meer dan 
veertig jaar aan waterpolo gedaan en zwemt nu 
twee keer per week een flinke afstand in baan
tjes. Ook roeien en hardlopen waren zijn favo
riete sporten. Hij beperkt zich nu tot zwemmen 
en fietsen. En straks aan het werk in de tuin en 
bezig met andere klussen buitenshuis – daar 
kan hij zich nu al op verheugen. Ook Jeannette 
verlangt naar het voorjaar en alles wat aan 
 planten tevoorschijn komt in de tuin. Daarna 
gaan ze wel een plan maken voor de inrichting 
van de tuin. Eerst maar eens wat bakken vullen 
met kleurige bloemen.

Truus Top-Hettinga

Jeannette en Freek (foto Henk Tammens)
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Lageweg 4
Aan de Lageweg op nummer 4 wonen sinds 
augustus 2017 Bas Blaauw en Tamara  Bokhorst. 
Dit deel Lageweg hoort bij Garmerwolde maar 
Bas, geboren en getogen Thesinger, heeft het 
streekje met een knipoog Voor-Thesinge 
genoemd. Bas en Tamara zijn ook meer in 
 Thesinge te zien dan in Garmerwolde, aange
zien ze een grote loods hebben verderop aan de 
Lageweg, aan het begin van het Klunder. Daar 
heeft Bas oude auto’s en tractoren staan, die hij 
opknapt en versleutelt, en Tamara heeft er haar 
twee pony’s rondlopen. De pony’s zijn ook de 
reden waarom zij vorig jaar haar rijbewijs E heeft 
gehaald; nu kan ze zo nodig met een ponytrailer 
achter de auto rijden.
Ze hebben speciaal dit huis op nummer 4 
gekocht omdat er niets meer aan opgeknapt 
hoefde te worden, alles was netjes en naar de 
zin. Ze hebben al genoeg te doen in de loods, 
klussen in huis hoefde daar niet bij.
Zoals gezegd is Bas afkomstig uit Thesinge, 
maar hij heeft de nodige uitstapjes gemaakt 
voordat hij weer in de buurt terecht kwam. Bas 
heeft een paar jaar gewerkt als automonteur en 
is daarna naar de zeevaartschool Abel Tasman 
in Delfzijl gegaan. Vervolgens heeft hij vele 
zeeën bevaren en woonde hij ondertussen 
onder meer in Zweden en Australië. Na deze 
omzwervingen is hij weer aan de Lageweg 
terecht gekomen. Hij werkt nog steeds in de 
zeevaart, momenteel is hij hoofd werktuig
bouwkundige bij Amasus Shipping BV, een 
 zeescheepvaartkantoor gevestigd nabij de 
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 zee sluizen in Delfzijl. Amasus houdt zich bezig 
met de bevrachting voor een groot aantal rede
rijen en de offshoretak is gespecialiseerd in 
transport van zware lading en oversized cargo. 
Bas is vanwege zijn werk vaak meerdere weken 
van huis en vervolgens meerdere weken thuis. 
Die weken thuis brengt hij dan weer grotendeels 
door in en rond de loods.
Tamara heeft voor de liefde huis en baan in 
 Gasselternijveen opgegeven en zij en de pony’s 
zijn verhuisd naar respectievelijk Garmerwolde 

en Thesinge. Zij werkte bij de Keurslager, maar 
sinds kort heeft ze werk als afdelingschef bij de 
Coop in Ten Boer waar ze te vinden is op de 
versafdeling. Ze heeft afgelopen jaar al meege
daan met Lopend Eten in Thesinge, een leuke 
manier om wat mensen te keren kennen.
Naast de pony’s, die dus verderop op stal staan, 
hebben ze in huis nog kat Loeki en hond Dirk, een 
Franse buldog van 12 jaar oud, die van ouderdom 
al niet meer goed kan zien, maar verder nog 
 vrolijk in het leven staat.

Simone Tjakkes

Bas, hond Dirk, Tamara en haar pony’s bij de loods aan de Lageweg 24a (foto Koos van de Belt)

Aanpak Lageweg
Woensdagavond 28 maart was een afvaardi
ging van Dorpsbelangen Thesinge aanwezig bij 
de gemeenteraadsvergadering van Ten Boer.
Reden van onze belangstelling was het agenda
punt ‘Notitie Investeringen 2018’. De gemeente 
Ten Boer is financieel weer boven Jan en daar
door is er weer ruimte voor investeringen in het 
publieke domein. Een van de punten in het 
investeringsvoorstel betrof de aanpak van de 
Lageweg. Dorpsbelangen maakt zich al lange 
tijd hard voor de veiligheid en kwaliteit van de 
Lageweg en op de jaarvergadering van Dorps
belangen, begin maart, stond dit punt dan ook 
(weer) op de agenda. 
En de inspanningen (inclusief de met een drone 
gemaakte film van de Lageweg die te zien is op 
www.thesinge.com) hadden het gewenste 
effect. Zoals in de Notitie Investeringen 2018 

valt te lezen is de Lageweg nu een van de 
 projecten waar de gemeente een fors bedrag 
voor heeft uitgetrokken. Bij de behandeling 
 kwamen de raadsfracties een voor een aan het 
woord om de notitie van commentaar te voor
zien en na dertig spannende minuten con
cludeerde burgemeester Frank de Vries dat de 
notitie door de voltallige raad was aan genomen.
Hoe nu verder? De Gemeente Ten Boer is voor
nemens de aanpak van de Lageweg nog in 2018 
ter hand te nemen. Maar uiteraard willen ze dit 
doen in samenspraak met de aan en omwonen
den. De eerste stap wordt het opstellen van een 
ontwerp (een tekening van hoe het er uiteindelijk 
uit moet komen te zien). Dorpsbelangen blijft 
uiteraard nauw betrokken bij de gang van zaken 
en als u ook belangstelling heeft om mee te den
ken, laat ons dat dan weten. 

U kunt dit doen door een mail met uw naam, 
adres en telefoonnummer te sturen naar 
dorpsbelangen@thesinge.com. Doe dit voor 11 
mei 2018, u wordt dan z.s.m. op de hoogte 
gesteld van de vervolgacties.

Paul Witkamp, Dorpsbelangen Thesinge

Uitslag referendum IVD
In onze dorpen is op 21 maart als volgt gestemd:

 voor tegen opkomst

Garmerwolde 56 128 44%
Thesinge 66 114 42%
Gemeente Ten Boer 771 1269 37%
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Walking football bij vv GEO
Vooraf aan een demonstratie van walking 
football bij de vv GEO in Garmerwolde heb 
ik een gesprek met Kees van Zanten uit 
 Thesinge en Wim Benneker uit Garmerwol
de. Beide zijn voetballer in hart en  nieren 
en zijn heel enthousiast over dit nieuwe 
 initiatief. Wim voetbalt nog in het derde elftal 
van GEO maar realiseert zich dat dit met het 
ouder worden helaas riskanter wordt. Kees 
is op z’n vijftigste gestopt met voetballen. Je 
kunt ook in de sportschool je conditie op peil 
houden, maar dat is niet bepaald zijn hobby. 
Hij heeft de sociale contacten  gemist, het 
samenspel en het tactische spelletje in de 
buitenlucht. Gelukkig betekent deze nieuwe 
sport voor beide heren dat ze weer de wei 
in kunnen.

Voetbal voor senioren
Letterlijk vertaald betekent het ‘wandelend voet
ballen’. Het is bedoeld voor ouderen om op een 
leuke en speelse manier in beweging te blijven. 
Er wordt gespeeld met zeventallen op een kwart 
voetbalveld. Er is geen doelman en de doelen 
zijn aanmerkelijk kleiner. Er mag alleen gewan
deld worden en de bal mag niet boven heup
hoogte komen. De voetbalregels zijn zo aan
gepast dat het voetballen veilig en verantwoord 
wordt. Rennen naar de bal en slidings zijn niet 
toegestaan. Je houdt altijd één voet aan de 
grond. Er is geen zweefmoment. En meedoen is 
belangrijker dan winnen, de Olympische 
gedachte! Overal in ons land wordt deze sport 
gepropageerd. Het idee erachter is het stimule
ren van bewegen en het op peil houden van de 
conditie van de oudere mens in onze snel ver
grijzende samenleving. De ziektekostenver
zekeraar heeft ook belang bij deze trend. Vitale 
en actieve ouderen kosten de gezondheidzorg 
 minder en daar helpt deze vorm van bewegen 
flink aan mee. Ook het sociale aspect is voor  
de algehele gezondheid een belangrijke factor. 
Het Ouderenfonds en Ziektekostenverzekeraar 
Menzis sponsoren deze sport.

De ‘Old Stars’
FC Groningen heeft sinds 2014 een groep seni
oren die aan walking football doen. Kees heeft 
zich er toen al bij aangesloten en Wim sinds hij 
vorig jaar is gestopt met werken. Deze ‘Old 
Stars’, allen zestigplus, trainen iedere week in 
Hoogezand en geven regelmatig demonstratie
trainingen bij clubs in Stad en Ommeland. Op 
maandagochtend 7 mei komen zij om tien uur 
een demonstratietraining geven bij de vv GEO. 
Vier (oud)GEO spelers doen hier aan mee: de 
twee bovengenoemde mannen en Sytse Zijlstra 
en Jannes ter Veld. Zij hebben allen een jaren
lange band met GEO en willen deze nieuwe 
sport graag in Garmerwolde opstarten.
Als iemand direct al wil meespelen dan kan dat 
op 7 mei als de leeftijd rond de zestig jaar is.  
Op maandag 28 mei wordt er met een eigen club 
bij GEO gestart om 9.30 uur en is iedereen 
 welkom om een maand lang te ervaren of 
 walking  football iets voor hem of haar is. Vervol
gens kan men zich aanmelden als lid. Dit kan  

Links Thesinger Kees van Zanten, rechts: Wim Benneker uit Garmerwolde (foto’s Reint Bijleveld)

bij Wim  Benneker: wim.benneker@gmail.com of 
06 50 516 317 en bij Kees van Zanten: 
keesenheina@hotmail.com of 06 29 824 610.

Voetbal in de puurste vorm
‘Als ervaren voetballer verleer je de techniek 
niet. Je hebt inzicht en timing nodig. Je moet de 
vrije ruimte zoeken, je aanbieden en de snelheid 
van de bal goed inschatten’, geven Kees en 
Wim aan. ‘De jeugd kan er nog wel eens wat 
minzaam over doen, maar eigenlijk is deze 
manier van voetballen de puurste vorm. Tactiek 
en goed samenspel zijn belangrijker dan snel
heid. Lichamelijk contact is verboden en gevaar
lijk spel wordt afgefloten.’
In het hedendaagse voetbal is de spelverruwing 
beiden een doorn in het oog. ‘We werken ons 
ook echt in het zweet. Onder deskundige leiding 
doen we een warming up en we trainen ook echt 
serieus op techniek.’ Beiden genieten van de 
sfeer buiten en binnen het veld. ‘Voor en na het 
sporten zitten we bij elkaar voor een goed 
gesprek, een kop koffie of een drankje.’ Voor 
Kees is het opnieuw uitvoeren van oude  routines 
al een feestje. Hij geniet thuis al van het inpak
ken van de voetbaltas, van de gewaarwording 
dat de meeste spelers ook weer een vaste plek 
hebben in de kleedkamer en van alle gesprek
ken die daar gevoerd worden. Je leeft vanzelf
sprekend met elkaar mee. Senioren maken 
helaas vaker het nodige mee in hun eigen leven 
en in hun omgeving. Gelukkig wordt er ook heel 
wat gelachen, de voetbalhumor verleer je ook 
niet. En dan met z’n allen douchen en fris naar 
het clubhuis voor de nabespreking onder het 
genot van een drankje.

Het gepensioneerde leven
Kees heeft, samen met zijn andere bezigheden 
en hobby’s, met het voetbal een vol week
programma. Hij reist heel wat af om demon
staties te geven met de ‘Old Stars’. Overal in  
het land worden toernooien georganiseerd. 
‘ Geweldig om daar met de spelersbus van  
FC Groningen aan te komen!’ Ook Wim geeft 
aan dat hij, sinds hij gestopt is met werken, het 
nog lekker druk heeft. Het was fijn om een lan
gere periode op vakantie te kunnen gaan maar 

eenmaal thuis komt er voortdurend van alles op 
zijn pad. Als voorzitter van vv GEO vindt hij het 
walking football ook een goede nieuwe impuls 
voor de club. Alle faciliteiten zijn in Garmerwolde 
voorhanden. Het geven van demonstraties vindt 
hij heel plezierig. En als je een keer verhinderd 
bent dan is dat geen probleem. Er zijn genoeg 
spelers om zo’n vijftien man op te stellen. Voor 
het op te richten GEOwalking football team 
hebben we ook zeker vijftien mannen en 
 vrouwen nodig. Eerst gaan we onderling trainen 
en spelen en daarna bekijken we of we ‘s een 
andere club uitnodigen. Het zou zomaar kunnen 
dat we nog eens aan een echte competitie gaan 
deelnemen.

Truus Top-Hettinga

Jan Pelleboer overleden
Op 16 maart jl. overleed op 93-jarige leeftijd 
een markante dorps bewoner, Jan  Pelleboer, 
na een kort ziekbed. Iedereen kende hem 
van zijn dagelijkse fiets tocht, weer of geen 
weer. Wie was Jan  Pelleboer?

In 1989 is hij vanuit Middelstum in Garmer
wolde komen wonen, aan de Dorpsweg 31, 
waar hij een akkerbouwbedrijf begon. Op 
een stukje land bij de boerderij had hij een 
ezeltje lopen waar de dorpskinderen op 
mochten rijden. Het stukje grond aan de 
Dorpsweg bij zijn huis werd bijna elk jaar 
gebruikt voor de koninginnedagfeesten van 
het dorp, onder andere voor een zeskamp. 
Kwam je bij hem aan de deur voor een 
 collecte, dan maakte hij altijd een uitgebreid 
praatje en was hij gul met geven. Ook het 
orgel in de kerk heeft het goed bij hem 
gehad, Pelleboer speelde er wekelijks op, 
dat was goed voor het orgel en hij was een 
groot liefhebber van orgel muziek, zowel om 
er naar de luisteren als om zelf te spelen.
We zullen zijn verschijning missen in Garmer
wolde.

Detta van der Molen
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Een paasoptreden in Taisn door de Kerst
blaozers! In de vorige Thesinger en Garmer 
Express stond het aangekondigd. Het was echter 
een 1 aprilgrap, bedacht door de creatieve 
 redactie van de T&G. En de Kerstbloazers werk
ten er graag aan mee.
Om eventuele aanwezigen op eerste paasdag 
toch niet helemaal voor niets te laten komen 
werd er wel een klein optreden verzorgd. Dat 

Redactie T&G en de Kerstbloazers werken samen bij 1 aprilgrap

Anders dan de foto misschien doet vermoeden, konden de vier dorpelingen de grap wel 
waarderen. Lammert Plijter (linksachter) was geen slachtoffer, maar bij het complot betrokken.  
(foto Koos van de Belt)

bestond uit één lied. Op de melodie van een 
bekende kerstkraker was een tekst gemaakt 
waarin de 1 aprilgrap werd bezongen. De vier 
aanwezige dorpelingen waren erg verrast dat 
het aangekondigde optreden een grap bleek te 
zijn. Ze konden het zeer waarderen.

Meerdere reacties
‘Hé, ben jij hier wel, jullie moesten toch zingen 

vanmorgen?’
‘Hoe was jullie optreden vanmorgen?’
‘Ik heb wel muziek gehoord, maar dat was kerst
muziek.’
Dat waren enkele reacties die ons later die dag 
bereikten. Menigeen heeft dus niet in de gaten 
gehad dat het om een 1 aprilgrap ging.
Hieronder de zelfgemaakte tekst op de melodie 
van ‘Komt allen tezamen’.

Het is eerste paasdag, fijn dat u erbij bent
Op deze morgen met de Paasbloazers
Ter ere van de Roelie Dijkemaprijs
Daarom gaan wij hier spelen
Daarom gaan wij hier zingen
Als dank voor de Roelie Dijkemaprijs

Het is eerste paasdag, maar ook 1 april
Dit is helaas alweer het laatste vers
Het is geslaagd, u bent er in gestonken
Het is een 1 aprilgrap
Het is een 1 aprilgrap
u aangeboden door de G en T

Koos van de Belt

PS van de redactie: Wat ook weinigen doorhad
den was dat de maartkrant eenmalig ‘ Thesinger 
en Garmer Express’ heette, in de hoop dat deze 
neptitel met name in Garmerwolde voor enige 
onrust zou zorgen. Maar helaas, de opmerk
zamen onder u waren op een hand te tellen.

Het vocaal ensemble Cantarosa heeft een unieke locatie gevonden voor 
een vroegzomers concert. Op zondag 6 mei zingen zij van licht klassiek 
tot eigentijds liederen over eten, drinken, lente en liefde in de Melkfabriek 
Garmerwolde. Op het menu staan liederen van onder anderen Rutter en 
Schubert, met een knipoog naar de Melkfabriek. Cantarosa zingt a capella 
of onder pianobegeleiding in solo’s, duetten en kwartet.
Locatie: Melkfabriek Garmerwolde, Dorpsweg 41a
Tijd: 6 mei, 15.0017.00 uur (zaal is 45 minuten voor aanvang open)
Entree: € 10,00 inclusief koffie, thee en pudding

Kaarten zijn verkrijgbaar via k.eggen@home.nl (beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar). 
Kijk voor meer informatie op www.cantarosa.nl of Facebook Vocaal
EnsembleCantarosa.
Museum Melkfabriek Garmerwoldeinoprichting vertelt het verhaal van 
de lokale zuivelgeschiedenis en verbindt dit aan moderne vormen van 
voedselproductie. Recepten en ervaringen delen, herinneringen ophalen 
en proeverijen horen daarbij.

Tiny Smit

High Pudding Muzikale puddingproeverij in voormalige melkfabriek
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Op de voorjaarsvergadering van de Vereni
ging Dorpsbelangen Garmerwolde d.d. 26 
maart jl. in dorpshuis De Leeuw werd  onder 
andere aandacht besteed aan de water
overlast in de L. van der Veenstraat, het 
asfalteren van de Grasdijkweg, verbetering 
van de begroeiing langs de Stadsweg en het 
planten van een boom in de Garmerhof ter 
herinnering aan de oude gemeente Ten Boer. 
Voor de zomer komt er een inloopavond 
over het concept inrichtingsplan van de 
RWZI, in het najaar zal met de inrichting 
worden  begonnen. Willard neemt namens 
Dorpsbelangen zitting in de gemeentelijke 
werkgroep Windenergie en de Lageweg 
zal nog in 2018 worden gerenoveerd. Wat  
moet er gebeuren met de jeu de boulesbaan 
bij GEO? Zijn er mensen die zin hebben om 
te jeu de boulen?

Bestuursverkiezing
Aafke Kooi, Ineke Schelhaas en Kees Zoethout 
nemen afscheid van het bestuur, Sacha la 
 Bastide wordt benoemd tot penningmeester  
en Rob Braspenning treedt toe als algemeen 
bestuurslid.

Verbetering samenwerking
Hoe kunnen we de samenwerking en samen
hang in het dorp nog verder verbeteren zodat de 
druk op de vrijwilligers niet te hoog is? 
Er zijn zo’n 30 verschillende verenigingen en 
stichtingen in Garmerwolde. 
Op de enquête over het functioneren van Dorps
belangen en het werken met themagroepen zijn 
33 reacties  binnen gekomen. Enkele verbeter
punten die werden aangedragen zijn: meer 
zichtbaarheid/bekendheid; betere samenwer
king, informatie en communicatie; betrekken 
van de jeugd en nieuwe bewoners; gebruik 
maken van talenten. 
Dorpsbelangen is een spreekbuis naar de 
gemeente en het dorp, een verbinding tussen de 
doelgroepen. Wellicht is een themagroep ‘Jeugd 
na de basisschool’ een idee; ook zouden er 
andere sportvoorzieningen moeten komen, 
 bijvoorbeeld half pipe. Communicatie is heel 
belangrijk! Denk aan een goed werkende 
 website met een actuele agenda, nieuws
brieven, stukjes in de G&T, enzovoort. 
Uit de vergadering komen de volgende tips: 
bewaking dorpsvisie, een vaste contactpersoon 
van en naar de gemeente, instandhouding 
 subsidie en koestering bestaande activiteiten. 
En voor nu: contacten met de gemeente over de 
herindeling!

Plannen voor een zonnepark
Dit is een ingelast punt, heet van de naald!
In het Beleidskader Zonneparken van de 
gemeente Ten Boer van september 2017 staan 
twee voorkeurslocaties aangeduid voor de ont
wikkeling van grootschalige zonneparken: het 
NAMterrein bij Ten Post en het huidige slib
depot van Waterschap Noorderzijlvest. Dit heeft 
ertoe geleid dat projectontwikkelaars zich oriën
teren op het gebied rondom het slibdepot van 
het waterschap. Eén ontwikkelaar heeft een 

Voorjaarsvergadering Dorpsbelangen Garmerwolde

grote grondpositie ingenomen, direct grenzend 
aan het slibdepot, en wil hierop zo snel mogelijk 
een zonnepark bouwen.
Ook het waterschap heeft plannen voor een 
zonnepark op eigen gronden. Het slibdepot is 
echter nog tot 2022 in gebruik. Op andere 
 percelen, dichter bij de zuivering, kan mogelijk 
eerder worden gebouwd. 
De gemeente Ten Boer en de provincie 
 Groningen willen dat de twee delen er uit komen 
te zien als één zonnepark, eventueel bestaande 
uit meerdere fasen. Ook eist de provincie een 
zogenaamd ‘participatieplan’. Hierin moet wor
den aangegeven hoe en wanneer de omgeving 
kan meepraten over hoe het park eruit komt  
te zien, en hoe de omgeving financieel kan 
 participeren.
Het waterschap heeft een andere positie naar 
de inwoners dan een ontwikkelaar van buiten. 

Dit betekent dat het waterschap gaat onder
zoeken hoe ze vorm kunnen geven aan het 
 participatieplan met een eerlijke verdeling van 
lasten en lusten. Wellicht zijn er mogelijkheden 
voor recreatie en een koppeling met het  Dijkpark, 
misschien kan er groene stroom worden afge
nomen. Een gedeelte van de opbrengst komt 
ten goede aan het dorp.
Het plan is nog heel verkennend en prematuur. 
Het gaat om een gebied van 22 hectare; er 
komen geen windmolens, alleen zon… Er is nog 
niet nagedacht over energieopslag, waterstof 
moet ook nog worden bekeken. Het waterschap 
is al in gesprek met de EnergieCoöperatie Ten 
Boer (ECTB) en de Groninger EnergieKoepel 
(GrEK). De werkgroep Garmerwolde Energie 
Neutraal kan er bij aansluiten.

Hillie Ramaker-Tepper

Het nieuwe bestuur: Rob Braspenning, Sacha la Bastide (penningmeester), Nynke Kloppenburg 
(voorzitter), Annemiek Jansen (secretaris), Willard Wigboldus en Simon Spanninga 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

Binnen het bestuur van Dorpsbelangen Thesinge hebben er enkele wijzigingen plaatsgevonden.
Van links naar rechts: Hans Wind (voorzitter), Paul Witkamp (penningmeester), Corrie Eijkemans, 
Johan Oomkes (secretaris), Madelon Otten, Alex Mollema. (foto Merith Rosman)
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Even een kort verslag van de Fotoen Praat
middag die afgelopen zaterdag 27 maart is 
gehouden in Dorpshuis de Leeuw. Voor het 
tiende jaar alweer. En het was opnieuw een 
succes, mag wel gezegd worden. De opzet 
was dit jaar weer iets anders dan de vorige 
keren.

We zijn begonnen met een fotopresentatie over 
de Ombouw van de Stadsweg tot FietspadPlus. 
Deze presentatie was samengesteld uit foto’s 
van Joke de Jong, Jan Arends en Jan Noordhof. 

Kerstvloed 1717: één dode in Garmerwolde
De getoonde foto’s maakten de tongen al aardig 
los. Als het ware een aardig opwarmertje voor 
de pauze. Als je elkaar soms al jaren niet meer 
hebt gezien dan valt er heel wat uit te wisselen, 
zo bleek.

Kerstvloed
Na de pauze vertelde Jona van Keulen hoe in 
1717 de Kerstvloed huishield in Garmerwolde 
en omstreken. Driehonderd jaar geleden stond 
hier overal zout water. Deze ramp kostte aan 
één inwoner van Garmerwolde het leven. Verder 

waren er zevenentwintig huizen verwoest en 
honderden dieren verdronken. Omdat niet 
 precies bekend is hoeveel huizen er destijds in 
 Garmerwolde stonden, valt niet te berekenen of 
er 30 of 80 % van Garmerwolde vernietigd was. 
Maar de ramp was gigantisch en de nasleep 
duurde nog maanden en soms zelfs jaren. Na 
afloop van haar presentatie werd Jona met een 
warm applaus door de aanwezigen bedankt. 

Nieuwe foto’s
Vervolgens werd getoond welke nieuwe foto’s 
de Historische Commissie er dit jaar bij heeft 
gekregen. Onder andere een serie foto’s van 
Henk Remerie: diverse straten en woningen van 
ons dorp omstreeks de eeuwwisseling. Daarna 
natuurlijk nog weer even bijpraten met deze en 
gene of foto’s uitwisselen. De middag vloog om. 
Al met al een zeer geslaagde middag. Daar was 
iedereen het over eens.
En… de Historische Commissie Garmerwolde 
heeft er weer een paar interessante foto’s bij
gekregen. Zo hebben we nu eindelijk een foto 
van brug 4 in Garmerwolde. Het betreffende 
krantenknipsel laat zien hoe de brug van 
 Garmerwolde gedemonteerd wordt om te ver
huizen naar Appingedam. De brug uit Appinge
dam kwam op zijn beurt naar Garmerwolde. 
Deze uitwisseling was nodig omdat de brug in 
Appingedam (brug 11) te zwak werd voor het 
almaar zwaarder wordende verkeer. De brug in 
Garmerwolde was sterker geconstrueerd en het 
verkeer over de Geweideweg naar Lageland 
was niet zo zwaar en intensief. Vandaar die 
 uitwisseling.

Historische Commissie GarmerwoldeHenk Vliem overhandigt Jona van Keulen wat lekkers (foto Sieb-Klaas Iwema)
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2009: eerste Rondje Nostalgie
De familie Riddering in Garmerwolde wilde een 
feestelijk tintje geven aan het feit dat een van 
hun draaiorgels, de 52er Voigt, tachtig jaar in 
hun bezit was. Een dergelijk feit kun je onge
merkt voorbij laten gaan, maar dat was duidelijk 
niet de bedoeling. Het idee van een ´Rondje 
Nostalgie´ met vele draaiorgels op verjaarsvisite 
kwam al redelijk snel boven. Een datum werd 
gepland. Medeorganisatoren gingen op de fiets 
door Garmerwolde en Thesinge om oldtimers – 
oude auto’s, tractoren en nog veel meer – te 
ronselen voor deze feestelijke dag.
In september 2009 was het Rondje Nostalgie 
geboren. De eerste keer nog op beperkte 
schaal, hoewel het rondje om het Damsterdiep 
ook toen al behoorlijk gevuld was, maar in de 
loop van de jaren is het steeds groter geworden.
De eerste ́ Rondjes´ in september 2009 en 2011 
bleken samen te vallen met de Oldtimershow in 
Schildwolde. Daarom is het Garmerwolder 
Rondje verschoven van september naar mei. 
Ook worden beide shows nu om en om gehou
den. Aangezien in 2014 en 2016 het derde  
en vierde rondje gehouden zijn wordt nu het 
 eerste lustrum georganiseerd: het vijfde Rondje 
 Nostalgie op zondag 27 mei 2018.

Gedoe
Aan het organiseren in de maand mei kleven 
toch ook bezwaren en risico’s, met name ten 
aanzien van het gebruik van stukken grasland. 
Het land moet verplicht ingezaaid zijn vóór 15 
mei en dan wordt gevraagd dat land beschik
baar te stellen. Wat betreft het inzaaien heeft 
Piet van Zanten dispensatie gevraagd en 
ge kregen, hij mag het land na 27 mei nogmaals 
inzaaien. Op zijn land wordt tijdens Rondje 
 Nostalgie een demonstratie gegeven met trek
paarden, die ook echt aan het werk gaan; dat 
gaat een fantastisch spektakel worden.
Ook het gras op het land van Jacob Arends heeft 
na de verbreding van de dijk nog wel wat stevig
heid nodig. Het is te hopen dat het weer dit in 

Eerste lustrum Rondje Nostalgie

april en mei mogelijk maakt. Het gebruik van dit 
land langs de Grasdijkweg voor het tentoon
stellen van de tractoren is namelijk wel belang
rijk. De wegen zijn te smal om voertuigen langs 
de weg te zetten, dit vooral in verband met de 
veiligheid.

Attracties
Voor het Rondje zijn de volgende plannen 
 inmiddels duidelijk: naast de bekende bootjes, 
auto’s, vrachtwagens en tractoren komen er 
zeker twaalf draaiorgels en verder historische 
fietsen, stationaire motoren en een ouderwetse 
hooi wagen. Er wordt een brandweerplein geor
ganiseerd met auto’s, fietsen en oud spuit
materieel. Daarnaast komen Mike en Ria van 
der Most met hun schapen een demonstratie 
geven. De  eerder genoemde paarden zijn 
natuurlijk ook heel bijzonder!

De Historische Fietsclub Noord zal eveneens 
weer present zijn. Nieuw dit jaar zijn de oude 
ambachten waaronder eendenkooien vlechten, 
scheepsmodellen maken, mosterd draaien, 
imkerij, hout draaien en kniepertjes bakken. 
Bent u nieuwsgierig naar mooie verhalen,  
neem dan plaats in de paardentram en de ver
halenvertellers Jakob van der Woude en Fré 
 Westerhof (bekend van RTV Noord) zullen u de 
oren doen spitsen.

Oproep
Iedereen wordt van harte uitgenodigd te komen 
kijken op zondag 27 mei, vanaf 10.30 uur, bij het 
Rondje Nostalgie bij het Damsterdiep. Parkeren 
kan aan de andere kant van de Rijksweg achter 
de Garmerhof, of daar waar de verkeers
regelaars de auto’s heen sturen. De toegang is 
gratis.
Er is nog ruimte voor deelnemers – belangstel
lenden kunnen zich aanmelden via de website 
www.rondjenostalgie.nl of bij Hilda Dikkema (zie 
hieronder).
Een dergelijk evenement draait natuurlijk op vrij
willigers. Er zijn verschillende activiteiten, waar
voor nog veel extra handen nodig zijn. Meld je 
daarom aan voor een van de volgende activitei
ten: op vrijdag wordt er brood gesmeerd, op 
zaterdag wordt opgebouwd en op zondag zijn er 
mensen nodig bij het uitdelen van koffie en thee, 
het opvangen van de deelnemers, uitdelen van 
lunchpakketten, bemannen van het infopunt en 
achteraf het opruimen. Ook kan het zijn dat op 
maandag de parkeerplaats nog moet worden 
opgeruimd. 
Vrijwilligers kunnen zich opgeven (ook niet 
Garmerwolders zijn van harte welkom) bij Hilda 
Dikkema (email hildadikkema@gmail.com of 
telefoon 050 541 6051) of Aafke Kooi (email 
aafkekooi@kpnplanet.nl).

Marian Baarda

De 52er Voigt (archief Herman Riddering)

Minidraaiorgels (foto Katja Havenga)
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Voor de bijeenkomst van de Garmerstee op 
donderdag 12 april in dorpshuis De Leeuw te 
Garmerwolde hadden we notaris  Hunderman 
van het notariskantoor in Ten Boer uit
genodigd. Hij kwam ons het een en ander 
vertellen over het huidige erfrecht. Zo’n 25 
mensen luisterden geïnteresseerd en stel
den de nodige vragen. Enkele onderwerpen 
die aan bod kwamen waren: het oude en het 
nieuwe erfrecht, een levenstestament of vol
macht, de eigen bijdrage WLZ en schenken.

Vroeger trouwden de meeste mensen in alge
hele gemeenschap van goederen. Dit is per 1 
januari 2018 veranderd: nu trouw je automatisch 
buiten gemeenschap van goederen. Hierbij krijg 
je te maken met drie vermogens: de beide privé
vermogens van de partners en het gezamenlijk 
bezit; alles wat je opbouwt tijdens je huwelijk 
wordt gemeenschappelijk. Een belangrijk punt 
is het verrekenen van vergoedingsrechten; als 
het goed is doe je dit elk jaar.

Het wettelijk erfrecht 
Sinds 1923 krijgt de vrouw altijd een kindsportie. 
Tot 2003 konden de kinderen als je geen testa
ment had na het overlijden van vader of moeder 
zeggen: ‘Keer maar uit.’ Dit kon je voorkomen 
door een testament op de langstlevende, 
 vroeger vruchtgebruiktestament geheten. Hier
bij waren de kinderen wel medegerechtigd in 
alles. Een andere mogelijkheid van de ouderlijke 
boedelverdeling was de clausule: ‘Als ik kom te 
overlijden gaan mijn bezittingen naar de langst
levende en de kinderen krijgen een vordering’.

Uitsluitingsclausule
Als je er zeker van wilt zijn dat de erfenis alleen 
toekomt aan de eigen kinderen, dan kun je dit 
regelen via een uitsluitingsclausule. Ook de 
eigen kinderen kun je onterven. De legitieme 
portie is nu altijd de helft van het normale deel in 
geld, vroeger ook in goederen. Het kind heeft vijf 
jaar de tijd om zich te melden voor de legitieme 
portie.
Samenwoners zonder testament krijgen niets – 
ze zijn geen bloedverwanten. Het voordeel is 
dat je ook geen alimentatie hoeft te betalen. Bij 
een samenlevingscontract heb je na zes maand 
al een vrijstelling van 643.000 euro.
Levenspartners zonder kinderen kunnen kiezen 
voor een helft/helft testament. Na het overlijden 
van de laatste gaan de bezittingen voor de helft 
naar de kant van de een en de andere helft naar 
die van de ander. Ouders hebben wettelijk recht 
op een kwart per persoon; broers en zusters 
verdelen de helft.

Levenstestament
Een levenstestament is geen testament maar 
een notariële volmacht voor vermogensrechte
lijke zaken en alle overige wilsverklaringen. Je 
kunt zelf bepalen wie jou moet vertegenwoordi
gen als je dit zelf niet (meer) kunt. Bijvoorbeeld 
de partner en als die het niet kan, de kinderen. 
Bespreek het wel met je kinderen en vertel waar 
je de volmacht hebt neergelegd. 
Je kunt meerdere personen tegelijk machtigen, 

Voorlichting notaris bij Garmerstee
maar in de praktijk werkt dat niet. Geef de 
 volmacht voor de dagelijkse zaken – zoals het 
betalen van rekeningen, het bijhouden van de 
administratie, maar ook het zorgen voor de huis
dieren – eerst aan persoon A. Belangrijke beslis
singen zoals opname in een verpleeghuis en 
verkoop van de woning moeten gezamenlijk. Bij 
misbruik kun je een volmacht herroepen.
Geef bij een wilsverklaring over zorg en behan
deling er ook een aan de huisarts. Heb je niets 
geregeld en ben je door ziekte of een ongeval 
niet meer handelingsbekwaam, dan is een 
onderbewindstelling via de rechter nodig. Dat is 
kostbaar en het duurt enige tijd voordat het is 
geregeld. Bovendien kun je niet zelf kiezen wie 
jouw belangen behartigt.

Aanvaarding nalatenschap
De executeur maakt de nalatenschap klaar  
om te verdelen. Je kunt de erfenis zuiver aan
vaarden (je weet zeker dat er iets overblijft), 
 beneficiair aanvaarden (je weet het niet) of ver
werpen (bij meer schulden dan bezittingen). 
Beneficiair moet via de rechter. Pas daarna 
komt de boedelverdeling. Als de kamer binnen 
acht dagen leeg moet, neem je het eerst in 
beheer: je mag de boel wel opslaan, maar niet 
verkopen, in gebruik nemen, verdelen of weg
geven.

Eigen bijdrage WLZ
Bij opname in een verzorgingshuis moet een 
eigen bijdrage voor de WLZ (Wet Langdurige 
Zorg) worden betaald; dit wordt berekend naar 
je inkomen. Vanaf 2012 telt ook het vermogen 
mee; hierbij wordt uitgegaan van de situatie 
twee jaar terug. Daar kun je als volgt iets aan 
doen:
 door deze bepaling in het testament: ‘Als ik als 
langstlevende wordt opgenomen in een zorg
instelling dan zijn de kindserfdelen opeisbaar’.
 door schenking: 5300 euro per kind per jaar is 
belastingvrij.

Als je hele vermogen in het huis zit kun je schen
ken op papier en creëer je een schuld in box 3. 
Wil je dat die schenking later een aftrekpost voor 
de kinderen is, dan moet je hen 6% rente per 
jaar betalen. Niet meer en niet minder, dat is 
wettelijk vastgesteld. Maar let op: wanneer je 
het een jaar vergeet, houdt het op! Maak een 
afschriftje van de rentebetalingen en stop die in 
je map.

Er valt nog veel meer over het erfrecht en het 
werk van een notaris te vertellen, maar daarvoor 
was de tijd te kort. Kijk voor meer informatie op 
www.emmiusnotarissen.nl of bel 050 302 1202. 
De tijden en omstandigheden veranderen: laat 
een testament regelmatig (gratis) checken om te 
kijken of het nog aan uw wensen voldoet.

Hillie Ramaker-Tepper

Notaris Hunderman legt uit 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

De prieswinnoars van het aaier zuiken en neuten schaiten in Taisn (foto Koos van de Belt)
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Feest van de Geest
Rond Hemelvaart en Pinksteren zullen de twee Kloosterkerken dit jaar in 
het teken staan van ‘het Feest van de Geest’, een landelijk project van de 
Protestantse Kerk.
‘Feest van de Geest’ gaat over de ontmoeting tussen beeldende 
kunst, Pinksteren en architectuur van kerkgebouwen. Kunstenaars expo
seren nieuw gemaakte kunst die is geïnspireerd door de kerkgebouwen 
en het pinksterfeest. Het thema voor 2018 is: levensadem.
Het feest is mogelijk geworden dankzij subsidie van ‘Loket leefbaarheid’.
In drie kerken zullen werken komen te hangen van kunstenaars, waarvan 
een deel speciaal gemaakt is voor dit feest. De (klooster)kerken in Ten 

De steiger van Sonja de Ridder

Het Feest van de Geest is een landelijk project dat één keer per twee 
jaar wordt georganiseerd. Dit jaar is de negende keer. Het bestuur 
van de Stichting Feest van de Geest Groningen NoordDrenthe 
organiseert het. In het cluster Groningen NoordDrenthe doen 21 
kerken en 27 kunstenaars mee. Kunstenaars maken vanuit het 
pinksterfeest, als feest van inspiratie, een verbinding met heden
daagse kunst en prikkelen door hun werk in beeld, woord, klank en 
monumentale architectuur de verbeelding van het publiek.
Kijk voor meer informatie op www.feestvandegeest.nl.

Kees Brak

Boer, Garmerwolde en Thesinge zullen open zijn op 10 (Hemelvaart),  
12 en 13 mei en op 19, 20 en 21 mei (Pinksteren) van 13.00 tot 17.00 uur.
In de kerk in Garmerwolde zullen foto’s van Sonja de Ridder tentoon 
 worden gesteld.
In de Kloosterkerk in Thesinge hangen de werken van Joke Schepers. Ze 
zal kleurrijke transparante doeken ophangen, gedecoreerd met Thesingse 
motieven uit het getijdenboek. Daarnaast zullen ook schilderijen van haar 
te bewonderen zijn.
In de Kloosterkerk in Ten Boer zullen werken van Annewil Jansen met de 
thema’s levensadem, bloemen en Maria komen te hangen.
Op eerste pinksterdag zullen de PKNgemeenten van Ten Boer, Stedum, 
Ten Post en GarmerwoldeThesinge een speciale zondag houden rond 
het thema ‘levensadem’.

Annemarijke Boonstra

Het Dijkpark vanuit de lucht (foto Sieb-Klaas Iwema)

Nieuws Dijkpark
Op 10 maart had het kraanschip de Cycloop het werk erop zitten, de spul
len zijn in de boot geladen en de boot is vertrokken. Ook veel materiaal van 
Bijlsma is vertrokken of ook wel: 98 procent van het eerste deel van het 
Dijkpark in Garmerwolde is klaar. Het bankje aan het einde van de Gewei
deweg staat er weer, er is een mooie erfafscheiding bij Strootman gemaakt 
en een hekwerk richting zuivering. Op 5 april heeft Ritsema zijn vernieuwde 
en geasfalteerde toegangsweg in gebruik genomen en op 6 april is het 
onverharde weggedeelte van de Grasdijkweg geasfalteerd (al in 1994 werd 
deze afspraak met de gemeente Ten Boer gemaakt). De bermen zijn aan
gestort met grond, graszaad erop… of wordt het akkerrandbloemmengsel? 
Ook bij sommige grondeigenaren zijn plekken opnieuw ingezaaid; dit moest 
met goed weer gebeuren. Nu nog een paar puntjes op de i.

Baggernieuws
Schilder, die het Damsterdiep uitbaggert, is Eekenstein voorbij en is nu 
met een grote zuiger aan het werk. Deze is qua capaciteit en stuwvermo
gen zeker anderhalf keer groter dan het vorige baggerbootje.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Wist-u-dat…
•  in Dorpshuis de Leeuw de ruimte voor de cvketel opgebouwd is met 

asbestplaten?
•  er daarom binnenkort begonnen wordt met een asbestsanering?

•  Stichting Doen begin april aan Dorpshuis de Leeuw een subsidie van 
€ 40.000 heeft toegezegd voor herinrichting en renovatie van het 
dorpshuis in Garmerwolde?

•  deze stichting daarmee één van de grotere subsidieverstrekkers is?
•  Stichting Doen gelooft dat een groene,  sociale en creatieve samen

leving mogelijk is?
•  zij met de bijdrage van de Goede Doelen Loterijen jaarlijks meer dan 

200 initiatieven ondersteunt?

•  café Tuitman te Fraamklap een andere eigenaar heeft gekregen en 
zijn caféfunctie kwijt zal raken?
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Op vrijdagavond 6 april konden de inwoners van 
Garmerwolde in café Jägermeister hun herse
nen weer laten kraken bij de pubquiz die geor
ganiseerd werd door de Feestweekcommissie. 
Er deden tien groepen (zo’n vijftig mensen) aan 
mee met namen als Zwarte koffie & wijn, Team
naam, Schiere wieven ain kerel, enzovoort. 
Men had de avond in acht ronden verdeeld. Zo 
was men er over aan het denken welke diersoort 
er verwijst naar de Canarische Eilanden (hond). 
Tja, daar had Astrid Holleeder niet over geschre
ven in het ‘Dagboek van een getuige’, maar ze 
zou ook liever de bijnaam van Juventus (oude 
dame) niet dragen. Allicht zou ze het intro van 
de oude tvserie Miami Vice herkennen en mis
schien had ze ook wel graag op een zeilboot met 
een rozepaars zeil op het grootste zoetwater
meer ter wereld (het Baikalmeer) gezeten. Maar 
gelukkig hebben wij in Groningen onze dronken
manstoren waarop je vanuit meerdere hoeken 
de wijzerplaten kunt lezen. Nuchter? Nou, dat 
mocht je wel wezen bij de anagrammen. 
Groente: Rook een Bol (Boerenkool) en  Lekkers: 
Moesloos Grasjes (Slagroomsoesjes). En dan 
ook nog: ‘Bij wie is deze foto met wijds uitzicht 
genomen?’.
Met veel lol en denkwerk en af en toe wat borrel
nootjes van de Feestcommissie of een lekkere 

Pubquiz bij Jägermeister
bitterbal van Jägermeister (Douwe) is de avond 
zo weer voorbij.
Nummer 1 is Teamnaam geworden met 64,5 
punten, de tweede plaats had 63,5 punten en 
nummer drie 61 punten. De poedelprijs ging 
naar Team Boes met 41 punten.

De commissie gaat weer nieuwe vragen 
 bedenken voor een nieuwe editie en hoopt er 
dan weer net zo’n gezellige avond van te maken.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Volle bak in café Jägermeister (foto Sieb-Klaas Iwema)

Er staat de komende jaren heel wat te ge
beuren in de gemeente Ten Boer. Behalve 
de herindeling is het vooral de versterkings
opgave die veel impact zal hebben. Hieraan 
gekoppeld is de noodzaak om van het gas 
af te gaan. Maar je huis verwarmen zonder 
aardgas? Hoe doe je dat? 

Er zijn veel oplossingen en vele daarvan gebrui
ken energie. Maar waar moet die energie 
 vandaan komen? Wind op zee zeggen velen. 
Maar ook wind op zee is niet voldoende om heel 
Nederland van energie te voorzien. We willen 
daarom gaan kijken waar we in onze eigen 

Praat mee over de nieuwe energievoorziening van uw dorp
gemeente energie kunnen opwekken. Dat kan 
met zonnepanelen, zonneparken, een paar hele 
grote windmolens of vele kleine. 
We zoeken bewoners die willen meedenken 
over de verdeling van de energie en de ruimte
lijke inpassing hiervan. Ook vragen we u om 
mee te denken over hoe uw dorp zou kunnen 
meedelen in de opbrengsten van de duurzaam 
opgewekte stroom.
We doen dit proces gezamenlijk met alle dorpen 
binnen de gemeente Ten Boer. We zouden 
graag minimaal twee deelnemers per dorp aan 
tafel willen hebben. U hoeft niet in Dorpsbelan
gen of een andere belangengroep te zitten. Op 

de onderstaande data staan de bijeenkomsten 
gepland. U hoeft niet per se elke bijeenkomst bij 
te wonen en u mag dus ook nog later instappen. 
De sessies duren gemiddeld twee uur. Ze wor
den gehouden in het gemeentehuis in Ten Boer.
Bijeenkomst 2 is op 9 mei, bijeenkomst 3 op 14 
juni en bijeenkomst 4 wordt op 5 september 
gehouden.
Om u op te geven stuurt u een email met naam, 
telefoonnummer en woonplaats en met als 
onderwerp ‘Energie Denktank’ naar
gemeente@tenboer.nl.

Freek van der Ploeg, gemeente Ten Boer

Van de redactie
In het begin van de maand mei vinden de  incasso’s plaats 
voor de  abonnees die daarvoor een machtiging hebben 
 afgegeven. Het betreft het abonnementsgeld voor de peri
ode april 2018 t/m maart 2019.
Er zijn nog steeds veel abonnees die geen machtiging heb
ben afgegeven en daardoor een rekening krijgen die € 3,00 
hoger uitpakt dan een  abonnement per incasso (zie  colofon). 
Degenen die voor het volgende seizoen de G&T willen 
 machtigen voor het abonnementsgeld kunnen gebruik 
maken van het aanmeldformulier op www.gentexpress.nl/
contact. 
Geen internet? Haal dan een formulier op bij een van de 
redactieleden. 
De incasso’s worden alleen gebruikt bij abonnees. 
Adverteerders  krijgen altijd een rekening.

Tjakko Tjakkes, penningmeesterHet laatste stuk onverharde doorgangsweg in Garmerwolde behoort tot het 
verleden nu ook de Grasdijkweg helemaal verhard is (foto Andries Hof)
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Wees welkom op onze open dag op donderdag 24 mei. Tussen 14.30 
en 16.00 uur kunt u een kijkje nemen in de praktijk. U kunt dan:
  in gesprek gaan met leerkrachten en de directeur over de onder

wijsaanpak en gepersonaliseerd onderwijs
  leerlingen en ouders horen vertellen over hun ervaringen met OBS 

Garmerwolde
  kennismaken met het onderwijsaanbod (o.a. leerlijnen meer en 

hoogbegaafden, programmeren, gebruik Snappet).

Gepersonaliseerd onderwijs
Op OBS Garmerwolde werken we niet meer met een standaard pro
gramma voor het gemiddelde kind, maar kijken we naar het kind als 
 persoon. Voor ieder kind maken wij een programma op maat. Een 
 programma waarin we goed kijken naar talenten en ontwikkelpunten, 
maar ook naar leervoorkeur en leertempo. Ieder kind haalt de doelen die 
horen bij het programma van het basisonderwijs, alleen de wijze waarop 
verschilt. Samenwerken, zelfstandigheid en plezier zijn in ons onderwijs 
belangrijke pijlers.
Wilt u meer weten over onze school en onze onderwijsaanpak? Kom dan 
naar onze open dag of maak een afspraak met ondergetekende. Ik laat u 
graag zien hoe we werken, geef antwoord op uw vragen en kan u een 
rondleiding door de school geven. Kijk ook op www.obsgarmerwolde.nl.

Janine Kwanten, directeur OBS Garmerwolde

Open dag OBS Garmerwolde

V.l.n.r. bovenste rij: juf Annemarie, juf Hetty, juf Marjan en juf Janine; 
onderste rij: juf Rebecca en juf Ruth. 
(foto Ton Bouchier)

De bel klinkt nog na in de gang als Ellen Ma
jeur uit Garmerwolde de deur opent. Ellen 
heeft een bijzondere hobby. Zij breit honden
pakjes. Ja, je leest het goed, kleren voor een 
hond. ‘Het avontuur van de hondenpakjes 
is begonnen bij mijn Chinese naakthond’, 
vertelt ze. ‘De zoon van mijn man, Wiro, was 
namelijk allergisch voor honden en katten
haren. Toevallig, alweer negen jaar geleden, 
kreeg ik weet van Chinese naakthondjes: die 
hebben geen vacht en geven dus ook geen 
allergische reacties. Mijn hond heb ik Ping 
Ping genoemd, dat is Chinees voor vredelie-
vend. Bijkomstigheidje: hij was ook duur!’

Koud
‘Pascalle, mijn dochter, leek zo’n hond ook wel 
wat en nam er ook een: Pippah. In tegenstelling 
tot Ping Ping had Pippah het telkens heel erg 
koud. We hebben overal gezocht naar geschikte 
hondenpakjes. Kennelijk zijn dergelijke kleren 
niet in de handel voor zo’n excentrieke honden
soort. Ik heb mij toen breien aangeleerd en ben 

gemaakt tegen het verbranden van de honden
huid.
Zoek maar eens op Facebook en Flickr onder de 
naam ‘Pilkatore Holland’.

Breiclub
Een tijdje geleden kwam ik via een flyer, die bij 
de Agrishop lag, in contact met Hieke en Cyn
thia. Zij waren een breiclub (zonder officiële 
naam) begonnen en waren op zoek naar deel
nemers. Iedereen die het leuk vond om samen 
te breien kon meedoen, dus dat leek me wel 
leuk. We breien allemaal onze eigen dingen. Het 
is dus niet zo dat we allemaal hondenpakjes 
breien. Periodiek komen we samen bij een 
vooraf aangewezen gastvrouw. De bezetting is 
heel wisselend, maar in totaal zijn zo’n zeven
tien vrouwen aangesloten.
Als je geïnteresseerd bent in de breiclub kun je 
het beste kijken op de website breienenhakeng
armerwolde.blogspot.nl.

Frida Hoens

Hondenpakjes breien, een bijzondere hobby
begonnen met het maken van een pakje voor 
haar hond. Dit vond ik erg leuk en toen heb ik er 
ook eentje voor mijn eigen hond gebreid. Ik 
kreeg er maar geen genoeg van en daarna volg
den er nog een aantal pakjes, in allerlei kleuren.
Mijn dochter vond haar hond er zo leuk uitzien 
met zo’n pakje aan, dat ze er een foto van op 
Facebook zette. Toen ging het heel snel. Ik 
kreeg allerlei leuke reacties van mensen uit de 
hele wereld. Ik heb toen een Facebookpagina 
aangemaakt met de naam Pilkatore Holland en 
nu maak ik regelmatig pakjes voor klanten. Er 
zijn nu al meer dan vijftig regelmatig terugke
rende klanten van over de hele wereld. Ik stuur 
de pakjes per post naar ze toe. Telkens wanneer 
ik voor nieuwe klanten aan de gang ga, vraag ik 
om de afmetingen van de hond. De kleding moet 
goed zitten, mag niet afzakken en de viervoeters 
mogen geen gevaar lopen dat ze ergens achter 
blijven haken en zo zichzelf ophangen. Momen
teel brei ik zo’n tien pakjes per maand. Met de 
zomer in het vooruitzicht ben ik met de zomer
collectie begonnen. Deze outfit is meer geschikt 

(foto’s Pascalle Walbrecht)
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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
Fotografen 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 1 juni.
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 20 mei vóór 18.00 uur via:
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Zondag 29 april
9.30 uur ds. J.C. Wessels
14.30 uur ds. J.C. Wessels
Zondag 6 mei
9.30 uur ds. J. Huisman
14.30 uur leesdienst
Zondag 10 mei Hemelvaartsdag
9.30 uur leesdienst
Zondag 13 mei
9.30 uur prof. H.J. Selderhuis
14.30 uur leesdienst

Zondag 20 mei 1e pinksterdag
9.30 uur leesdienst
14.30 uur ds. J. Oosterbroek
Maandag 21 mei 2e pinksterdag
 9.30 uur zangdienst
Zondag 27 mei
 9.30 uur ds. H. Fahner
14.30 uur ds. H. Fahner

Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.00  11.30 
uur: Inloopochtend Noaberstee.
Elke zaterdag
Thesinge; vanaf 16.00 uur: Café 
Molenzicht open.
28 april t/m 6 mei
Thesinge, Kloosterkerk; weeken
den van 11.0017.00 uur: 
Knipselkunst. Zie artikel in de 
maartkrant of www.thesinge.com/
cultuur en www.kerkthesinge.nl.
Zaterdag 28 april
  Thesinge; vanaf 9.00 uur: 

Ophalen oud papier.
  Thesinge, Trefpunt, De Oude 

School en de smederij; 
11.0017.00 uur: Expositie 
fotoproject Thesinge in beeld 2. 
Zie artikel in de maartkrant.

Zondag 29 april 
Thesinge, Trefpunt, De Oude 
School en de smederij; 11.00
16.00 uur: Expositie fotoproject 
Thesinge in beeld 2. 
Om 16.00 uur Finissage in 
Trefpunt: fotoveiling met borrel.
Vrijdag 4 mei
Dodenherdenking. Dorpsborrel 
Garmerwolde is verplaatst naar  
11 mei.
Zondag 6 mei
Garmerwolde, Dorpsweg 41a; 
15.0017.00 uur: Ensemble 
Cantarosa zingt in de Melkfabriek. 
Zie artikel.

Multitaskende Roos, Floor, Axel, Kyan, Lyn en Julia baden 
pootje, vissen en vieren tegelijkertijd het begin van de lente 
(foto Henk Tammens)

Maandag 7 mei
Garmerwolde, vv GEO; 10.00 uur: 
Demonstratietraining de ‘Old 
Stars’. Zie artikel.
Dinsdag 8 mei
  Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 

uur: Klaverjassen bij ‘De Soos’.
  Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 

uur: Bijeenkomst werkgroep 
DOR (Duurzaamheid Openbare 
Ruimte).

10, 12 en 13 mei
Garmerwolde, Thesinge en Ten 
Boer; Feest van de Geest. Zie 
artikel.
Vrijdag 11 mei
Garmerwolde, De Leeuw; vanaf 
17.00 uur: Dorpsborrel. Een dorps  
genoot verzorgt een maaltijd.  Kosten 
afhankelijk van de prijs van de bood
schappen. De frituur staat aan, voor 
kinderen en andere  hongerigen!
Donderdag 17 mei
Garmerwolde, De Leeuw; 14.30 
uur: Bijeenkomst Garmerstee. 
Tuinontwerper Miranda Bosman 
komt langs met tips en informatie 
over tuinen voor senioren.
Vrijdag 18 mei
Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 
Ophalen oud papier.
19, 20 en 21 mei
Garmerwolde, Thesinge en Ten 
Boer; Feest van de Geest. Zie 
artikel.
Donderdag 24 mei
Garmerwolde, OBS; Tussen 14.30 
en 16.00 uur kunt u een kijkje 
nemen in de praktijk. Zie artikel.

Zondag 27 mei
Garmerwolde, vanaf 10.30 uur: 
Rondje Nostalgie.
Maandag 28 mei
Garmerwolde, vv GEO; 9.30 uur: 
Start walking football

‘De Soos’
De klaverjasavond in april heeft de 
volgende uitslag opgeleverd:
Bert Buringa 4827
Jannes Ramaker 4706
Jan van der Molen 4695

De volgende keer is op dinsdag 8 
mei, aanvang 20.00 uur, in dorps
huis De Leeuw te Garmerwolde.

Jannes Ramaker

Bedankje 
Graag wil ik jullie mede namens 
Bertus en de kinderen bedanken 
voor de blijken van mede leven 
tijdens mijn zieken huisopnames 
en behandelingen die ik moest/
moet ondergaan. Dank je wel 
voor de vele kaarten, bloemen, 
fruitmanden, cadeautjes etc. die 
wij hebben mogen ontvangen.
Dit heeft ons ontzettend goed 
gedaan en draagt zeker bij aan 
mijn herstel.

Lieve groet, Lucie Kol


