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Voeten en mode, een mooie combi
Marlen Ossentjuk uit Garmerwolde is pedicure van beroep. Ze woont
met haar man Bert Harms sinds 1983 aan de Dorpsweg. Dit huis
hebben ze gekocht van Berend Wierenga. Hij was een GEO-man in
hart en nieren. Marlen en Bert zijn allebei ook heel actief binnen de
voetbalclub, daarover verderop meer. Bijna dertig jaar geleden is
Marlen in winkelcentrum Selwerd in Groningen een kleine praktijk
begonnen naast de schoenmaker.
Toen deze ruimte wat te klein werd is ze verhuisd naar de Prunusstraat in
dezelfde wijk. Daar had ze haar pedicureklanten en ook een zonnebank.
Na verloop van tijd breidde ze dit uit met de verkoop van een beperkte
collectie kleding. Vier jaar geleden kwam er een pand vrij in winkelcentrum
Selwerd. Daar doet zij nu haar pedicurewerk en deze locatie is ook geschikter voor de verkoop van kleding. Er is vanwege de supermarkten in het
winkelcentrum meer winkelend publiek dat zomaar even binnen kan lopen.
Marlen adverteert al jaren in de G&T. ‘Dat levert waarschijnlijk geen klanten
op, maar ik vind dat de krant moet blijven bestaan’, lacht zij. Kijkt u bij de
advertenties in de krant maar eens naar ‘momode en pedicuresalon’.
Pedicure
Marlen volgde een opleiding voor de zorg toen ze ontdekte dat dit niks
voor haar was. Bij toeval kwam ze in de autobranche terecht en voelde
zich daar als een vis in het water. Ze deed er veel voorkomende werkzaamheden: administratie, receptie, verkoop van auto’s en magazijnwerk.
Het was wel echt een mannenwereld en na twaalf jaar besloot ze een
opleiding tot pedicure te volgen. Na bijna dertig jaar boeit dit vak haar nog
steeds. ‘Je kunt echt iets doen voor de mensen. Het verzorgen van voeten
geeft direct resultaat. En het is fijn als de klant tevreden is over de
behandeling van een voetprobleem. Ook het zoeken naar de oorzaak en
het doorsturen naar de huisarts of naar een podotherapeut geeft mij
voldoening. Iedere klant krijgt altijd een voetmassage. Ook komen mensen
voor reflexzonebehandeling. Daar heb ik een opleiding voor gevolgd.
Soms kun je door drukpunten onder de voet te behandelen een klacht
elders in het lichaam beïnvloeden. Het is altijd wel bijzonder om te ervaren
dat er pijnpunten terug te vinden zijn onder de voet die corresponderen
met andere pijnklachten in het lichaam.’
Marlen is wel heel nuchter in dit opzicht. Ze kan een versleten heup die
pijn veroorzaakt niet behandelen, maar soms geeft het wat verlichting.
‘Het werk is nooit saai. Verzorgde voeten vinden mensen steeds belangrijker. Ik krijg ook jongere mensen die veel staand werk hebben of sporters, zoals kickboksers, die hun voeten zo mooi mogelijk willen hebben.
De meeste vaste klanten zijn wat ouder. De behandeling betreft dan
meestal likdoorns, eelt, kalknagels of een afwijkende stand van tenen of
voet. Samen met de klant zoek ik naar de oorzaak en de mogelijkheden.
Het geven van advies vind ik mooi in het contact met de klant.’
Mode
‘Het leek mij leuk om in de zaak wat variatie aan te brengen. Samen met
mijn moeder ben ik op zoek gegaan naar kwalitatief goed materiaal en
vooral draagbare kleding. We hebben gezocht bij boetieks en verschil-

Marlen Ossentjuk (foto Henk Tammens)
lende merken uitgeprobeerd. Ook hebben we uitgetest hoe het materiaal
zich houdt na wassen. De bekendste merken zijn Enjoy en Iz Naiz: betaalbare, goede en leuke kleding. Ik trof iemand die meerdere kledingzaken
heeft en voor mij de inkoop kon doen. Ik heb maar een beperkte hoeveelheid kleding op voorraad. Tenslotte moeten niet alle klanten in hetzelfde
bloesje lopen.
Ik vind het heerlijk om mensen advies te geven en te merken dat ik kan
helpen bij hun kledingkeuze en de stijl die bij hen past. Hier zit ook weer
het gevoel van voldoening bij dat ik mensen echt kan helpen.’
‘Momenteel werk ik vijf dagen per week. Eigenlijk wil ik terug naar vier
dagen. Ik ben in gesprek met een pedicure die hopelijk een dag in de week
bij me komt werken. Daar verheug ik me wel op. Tijd hebben om eens een
boek te lezen of te schilderen. Dat zijn allebei hobby’s en daarnaast wil ik
graag wat meer in de tuin doen. Of ik ga lekker varen in mijn sloepje, dat
vind ik echt ontspannend. Ook een bezoek aan café Jägermeister is voor
mij pure ontspanning. Ik mag er graag onder het genot van een drankje
rustig zitten na een drukke werkweek. Vaak komt Bert er ook naar toe na
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zijn werk en eten we er een hapje. Het eten is er goed en wij vinden het
gezellig. De laatste tijd komt er veel meer jeugd. Dat geeft weer andere
gesprekstof. Het zou leuk zijn als er eens wat meer vrouwen aanschuiven.
Toch mag ik over het gevulde weekprogramma echt niet mopperen want
Bert kookt meestal en we doen de huishouding ook samen.’
Studie
‘Zes jaar geleden ben ik begonnen met een opleiding Management. Dit
voorjaar heb ik de studie afgerond. Dat heeft me enorm veel tijd en inspanning gekost. Het was een thuisstudie en ik heb er heel veel van geleerd.
Ik hou van regelen en organiseren en kijk wel stiekem een beetje om me
heen. Het moet wel een wereldbaan zijn wil ik er werk van maken. Voor
mijn huidige werk heb ik er ook veel aan gehad. Het is beslist de moeite
waard geweest en ik ben er best trots op dat het me is gelukt. Voorlopig
ga ik niet weer aan een studie beginnen. Hoewel… ik wil binnenkort wél
mijn vaarbewijs halen’, lacht Marlen.
GEO
Voor de voetbalclub doet Marlen de inkoop en houdt de voorraad in de
gaten. Voordat ze aan de studie ging deed ze vaak een bardienst en verrichtte allerlei hand- en spandiensten. Marlen heeft net alle bestellingen
voor het grote driedaagse feest van GEO de deur uit.
Haar man Bert is ook heel actief binnen de club. ‘Momenteel is hij er zowat
dag en nacht’, lacht Marlen. ‘Met het 70-jarig jubileum voor de deur is er
van alles te doen op en rond de GEO-velden. De opbouw van de feesttent
en het plaatsen van allerlei materiaal voor het verstrekken van de hapjes
en drankjes. Een barbecue voor heel veel mensen enzovoort. Het is een
reusachtige klus waar velen van de “GEO-familie” aan meehelpen. Het is
zo’n vertrouwde en energieke groep mensen die zich inzet voor de club.
Ieder op z’n eigen gebied maar altijd samen. Ik voel me er thuis ondanks
dat ik niks met voetballen heb.’
Truus Top-Hettinga

Marlen voor haar bedrijf (foto Henk Tammens)

Warme belangstelling voor Ten Boer
Op 26 mei, een zomers warme zaterdag, ging
een bus vol Vrienden van de Stad Groningen
in een gele oldtimerbus van de voormalige
busmaatschappij Gado op excursie naar de
gemeente Ten Boer.
Deze Vrienden bepleiten ontwikkeling die
recht doet aan het historische karakter van
de Stad.

Cultureel erfgoed heeft daarbij hun speciale
aandacht. Ze richten zich niet alleen op ontwikkelingen in de historische binnenstad, maar
geven ook aandacht aan de hele stad Groningen
en de Ommelanden. Vandaar ook de belangstelling voor het cultureel erfgoed van de
gemeente Ten Boer die per 1 januari 2019 bij
de gemeente Groningen gaat behoren. Vrijwel

Ontvangst en praatje van Ton Heuvelmans in de Kloosterkerk Thesinge (foto Wolter Karsijns)
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het gehele programma werd verzorgd met hulp
van de gemeente Ten Boer en de plaatselijke
Historische Commissies.
De pleisterplaatsen van deze rondrit
De reis begon met de Melkfabriek Garmerwolde,
de NH. Kerk Garmerwolde en de Kloosterkerk in
Thesinge. Vervolgens ging het via de Thesingerweg naar Sint Annen en via het sluisje in het
Westerwijtwerdermaar naar de oprijlaan van het
borgterrein in Lellens. Ook boerderij Dingweer in
Wittewierum, het kerkje van Woltersum en de
Kloosterkerk van Ten Boer werden bezocht en/
of bekeken. In Grand Café Bij de Molen in Ten
Post werden thee en koffie met appelgebak
genuttigd.
Betrokkenheid
Waarnemend burgemeester Frank de Vries
(voormalig wethouder van de gemeente Groningen) lichtte in het gemeentehuis van Ten Boer
een aantal zaken over Ten Boer voor en na de
fusie uit. Wat met name bleef hangen uit zijn
praatje was de grote betrokkenheid van de
inwoners van Ten Boer bij het gemeentebestuur.
Dat moet ook in de nieuwe situatie zo blijven.
Al met al hebben deze Vrienden een mooi beeld
gekregen van de Ommelanden van de gemeente
Groningen. Ze kijken er met een warm gevoel op
terug.
Roelie Karsijns

Duurzaam en toekomstbestendig
Op vrijdag 13 juli wordt het kerkgebouw aan
de Kerkstraat in Thesinge, eigendom van de
voormalige PKN-gemeente GarmerwoldeThesinge, notarieel overgedragen aan Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Jarenlang is er gespeculeerd over een mogelijke
overgang van de in 1876 gebouwde kerk,
maar toen de samenvoeging van drie kerkelijke gemeenten een feit werd (zie het artikel
op pagina 13 van de vorige G&T), hebben de
kerkrentmeesters druk op de ketel gezet en
de gesprekken met SOGK geïntensiveerd.
Wordt vrijdag de dertiende een treurige bijeenkomst? Volgens kerkenraadsvoorzitter Peter
Heidema is dit niet het geval. De leden van de
kerkelijke gemeente beseffen dat dit gezien de
huidige situatie de beste oplossing is. De erediensten in Thesinge kunnen gewoon doorgaan
en de meerjarenplanning van de SOGK garandeert een, zowel binnen als buiten, goed onderhouden gebouw.
Blij
Christiaan Velvis van de SOGK is blij met deze
aanwinst, hun 89e kerk in het Groninger land.
Het kerkgebouw is goed geconserveerd en
nagenoeg in originele staat. Een bijzondere
parel uit de negentiende eeuw. Het is de bedoeling dat het een ontmoetingsplek blijft. En dan
niet alleen voor kerkelijke bijeenkomsten, maar
ook voor andere activiteiten. Daarom sluit de
SOGK op deze vrijdag een notarieel contract
met Stichting Dorpshuis. Een verhuurcontract
met de afspraak dat deze stichting voor de
komende tien jaar het kerkgebouw gaat exploiteren. Het gebouw wordt zo symbolisch weer
teruggegeven aan het dorp. Een tweede Plaatselijke Commissie van de SOGK in Thesinge is
dan een feit. In eerste instantie werd het bestuur
wat overvallen met deze uitbreiding van taken.
Maar bij nader inzien is het te overzien en biedt
het ook kansen voor gecombineerde verhuur
van kerk en dorpshuis. Bijkomend voordeel van

deze constructie is dat Trefpunt op facilitair
gebied (o.a. sanitaire voorzieningen) alles in
huis heeft, dat scheelt (ongewenste) aanpassingen in of aan het kerkgebouw.
En, nu de notaris toch in Thesinge is, zullen ook
de verpachte gronden van de kerk aan Stichting
Dorpshuis officieel worden overgedragen. Door
deze overdracht is Stichting Dorpshuis eigenaar
van de grond, koopt zo de erfpacht af en wordt
volledig autonoom. Een belangrijke stap voor
het dorpshuis. Parry de Raad, voorzitter van de
stichting, is blij dat deze grondaankoop eindelijk
een feit is. Het was al jarenlang een wens van
het bestuur om de jaarlijkse pacht uit de exploitatiekosten te halen.
Dorpshuis duurzamer
Een andere route naar het drukken van de jaarlijks terugkerende kosten is het pittige project
Verduurzaming Dorpshuis. Bijna twee jaren
heeft het bestuur, in nauwe samenwerking met
haar technische commissie, voorbereidingen
getroffen om het dorpshuis (de huiskamer) van
Thesinge energietechnisch te verduurzamen.
Het gebouw wordt nog beter geïsoleerd en voorzien van 92 zonnepanelen en een warmtepomp
installatie. Deze inspanningen resulteren in het
ondertekenen van overeenkomsten met de uitvoerende aannemers/installateurs.
Kortom: het woord duurzaamheid speelt een
belangrijke rol. Juridisch verandert er heel veel,
maar de duurzaamheid is op verschillende
fronten voor een langere periode gegarandeerd.
Hierbij worden kosten noch moeite gespaard.
Maar alle partijen zijn tevreden over de trans
acties en, met name Stichting Dorpshuis, blij
met de financiering van hoofdsponsor ‘Elk Dorp
Een Duurzaam Dak’ en andere fondsen.
Wat betreft de gebouwen zit het dus wel goed.
Parry de Raad heeft wel enige zorgen over de
inzetbaarheid van menselijk kapitaal, vrijwilligers die er samen voor zorgen dat mensen
elkaar kunnen ontmoeten in de gebouwen. Het
zou mooi zijn als het motto ‘Veur elkenain, deur

(foto Wolter Karsijns)
elkenain’, destijds de motivatie voor de oprichting van het dorpshuis, ook ruim tien jaar na de
oprichting duurzaam blijkt te zijn.
Uitnodiging
Iedereen is van harte welkom om deze memorabele en historische bijeenkomst bij te wonen.
Na de formele bijeenkomst is er nog een informeel samenzijn in Trefpunt met een hapje in een
drankje. De bijeenkomst in de kerk begint om
16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur). Aanmelden
voor 5 juli via info@groningerkerken.nl o.v.v.
‘Overdracht gereformeerde kerk Thesinge 13
juli 2018’ of telefonisch 050 312 3569.
Roelie Karsijns-Schievink
(met dank aan de input van alle hierbij
betrokkenen)

De Til heeft zin in het nieuwe schooljaar
Het huidige schooljaar is nog niet eens afgelopen, maar op basisschool De Til in Thesinge
wordt alweer uitgekeken naar het nieuwe
schooljaar. De school wil toekomstbestendig
onderwijs geven, want het mag duidelijk zijn
dat de basisschool in Thesinge gewoon open
blijft.

teur verder uit. ‘In de kleutergroep doen de kinderen dit haast vanzelf. Dit houden we vol in de
midden- en bovenbouw. In de thematische lessen van Davinci voor wereldoriëntatie, maar
bijvoorbeeld ook door in rekenlessen een echte
kubieke meter te gebruiken of begrijpend lezen te
ervaren door een recept te lezen en te bereiden.’

‘Het afgelopen schooljaar hebben we met elkaar
het onderwijs van De Til onder de loep genomen.
We hebben besproken hoe we als team vorm
willen geven aan de dagelijkse onderwijspraktijk, waarin huidige onderwijsontwikkelingen
en eenentwintigste-eeuwse vaardigheden een
belangrijke rol spelen’, aldus directeur Paulina
van Bostelen.
‘Bij ons op school zien we de kinderen graag
leren door te doen en te ervaren’, legt de direc-

Innovatie
Voor het komende schooljaar zet de school in op
een innovatie vanuit de wetenschap en de technologie. Nadat er dit schooljaar is gestart met
het werken met de techniektorens, is de school
toe aan de volgende stap. ‘We gaan voor de
kinderen een leerlijn computational thinking,
programmeren en ICT-geletterdheid opzetten’,
zo verduidelijk de directeur. ‘Kinderen vinden
het vaak zeer interessant en in de huidige maat-

schappij is ICT niet meer weg te denken. Met
deze leerlijn lopen we vooruit op een wetgeving
die in 2020 van kracht wordt, waarin wetenschap en technologie een verplicht onderdeel
worden voor alle basisschoolleerlingen’.
Vanuit het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen is hiervoor een innovatiebudget beschikbaar gesteld,
waarmee een teamlid ruimte heeft om hier voor
de school mee aan de slag te gaan. Met materialen zoals BeeBots, Dash&Dot en Scratch
kunnen de kinderen dan heel praktisch ervaren
hoe computers ‘denken’. Voor de aanschaf van
deze materialen heeft de school via Betapunt
Noord een mooi bedrag aan subsidie binnen
gehaald. Dit geeft een mooie impuls aan het toekomstgerichte onderwijs op De Til.
CBS De Til
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Rondje
Nostalgie
2018
(foto’s
Sieb-Klaas Iwema)

5

Benefietavond voor Gambia
Zaterdagavond 7 juli organiseert Minke Story,
lid van het koor Con Anima, in de Kloosterkerk in Thesinge een benefietavond ten bate
van een project in Gambia. Con Anima zal
die avond zingen, Minke zal een film over
het project laten zien en informatie geven, er
zullen hapjes en drankjes zijn en bij de uitgang wordt geld voor het project opgehaald.
De avond begint om 20.00 uur en duurt tot
ongeveer 22.30 uur. Minke hoopt op een volle kerk en natuurlijk op een mooie bijdrage
voor het project aan het eind van de avond.
Hoe het begon
Minke Story is de initiatiefneemster. In 2014
reisde zij samen met haar vader naar Gambia.
Daar ontmoette zij de eigenaar van een kleine
school en werd in haar hart geraakt. Ze was
onder de indruk van de moeilijke omstandig
heden daar en wat de man met zo weinig midde
len tot stand had weten te brengen. Minke wilde
graag helpen en ondersteuning bieden. Bij
thuiskomst liet de school haar niet meer los. Het
idee om iets te doen voor de mensen van de
school in Gambia was geboren. Zij richtte Just
Let it Happen op, een stichting die zich inzet om
de leefomstandigheden in Gambia, met name
op het gebied van onderwijs, te verbeteren. In
2018 reisde ze, nu in het gezelschap van
camera
man Bart Nieuwold, opnieuw naar
Gambia om beelden voor een documentaire te
maken. Doel was om mensen een beter beeld te
geven van de situatie daar en zo de benodigde
middelen voor de uitbreiding van het schooltje
op te kunnen halen. Zo begon de hulp voor
Gambia vorm te krijgen.
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Minke Story in Gambia (foto archief Minke)
Geld ophalen
Zaterdag 7 juli organiseert zij dus een benefietavond om geld op te halen voor het project. Het
wordt een gevarieerde avond. Het koor Con
Anima zingt onder andere van T.L. de Victoria ‘O
vos omnes’, van Eliza Gilkyson ‘Mother Mary’,
van Mikis Theodorakis ‘Klagetrommel’, van
Brahms ‘In stiller Nacht’ en meer. De muziek
wordt afgewisseld met de genoemde documen-

taire over het project, u krijgt extra informatie, er
zijn hapjes en drankjes en nog veel meer. Een
heel afwisselende avond dus en zeker de moeite
van het bezoeken waard.
Meer informatie: www.justletithappen.nl (ook voor
de trailer van de documentaire) en
www.thesinge.com/cultuur.
Pluc Plaatsman

Tien jaar Jacobspad

Een pelgrimsroute in Groningen en Drenthe

Pelgrimsreizen of bedevaarten zijn van alle
tijden. Ook van deze tijd. In de afgelopen
jaren is een duidelijke toename waarneembaar. De grootste en bekendste bedevaartsplaats in Europa is Santiago de Compostella in Spanje. Over de route (‘El Camino’)
erheen arriveren jaarlijks meer dan 200.000
pelgrims in deze stad in het noordwesten
van Spanje.
Ook vanuit Nederland vertrekken jaarlijks
enkele duizenden pelgrims te voet of met
de fiets om de pelgrimsroute naar Santiago
af te leggen. Ze beginnen hier dicht bij huis
op de aanlooproutes die aansluiten op de
pelgrimsroutes door België, Frankrijk en

Spanje.
Sinds tien jaar loopt een van deze aanlooproutes ook door Groningen en D
 renthe: het
Jacobspad Uithuizen - Hasselt.

Na Rolde zoekt het Jacobspad zijn weg door
oude brinkdorpen met hun typerende essen,
door de beekdalen met de vele diepjes en loopjes, door de Drentse bossen en de prachtige
heidevelden om tenslotte via het Reestdal bij De
Wijk de provinciegrens over te gaan waarna het
Jacobspad eindigt in het Overijsselse Hasselt,
een oude bedevaartsplaats.
De route (met een lengte van 208 km) is in de
routegids tot in detail beschreven. Kaarten van
de verschillende etappes zijn gedetailleerd weergegeven en de route is volledig bewegwijzerd via
een eigen aanduiding met het symbool van de
Jacobsschelp. Het is daardoor eenvoudig geworden om door beide provincies het Jacobspad te
vinden. De routegids is te bestellen met behulp
van het bestelformulier op de website: www.
jacobspad.nl. Hier is ook meer informatie over
het Jacobspad Groningen-Drenthe te vinden.

Wilt u iets van de sfeer van een Santiago-
pelgrimage meebeleven, dan kunt u op de
volgende dagen meelopen over delen van het
Jacobspad, dat ook door Thesinge en Garmerwolde loopt.
14 juli Peize - Groningen (Martinikerk),
15 juli Loppersum - Uithuizen (Jacobuskerk),
20 juli Uithuizen - Winsum en 21 juli Winsum Zoutkamp.
Alle informatie over deze estafettemanifestatie
vanuit het zuiden van ons land vindt u op
www.santiago.nl via de blauw-gele knop bovenin
met de tekst ‘Santiago aan het Wad, Camino der
lage landen’.
Kies dan in de menubalk ‘Regio’s en routes’ of
‘Deelnemers’ en u kunt zich opgeven.
Theo Remkes

Dit deel van het Jacobspad is in mei 2008
geopend met als doel om op het grondgebied
van de provincies Groningen en Drenthe een
deel van het Europese netwerk van historische
pelgrimspaden naar Santiago de Compostella
te ontwikkelen en in stand te houden. Hiervoor
zijn eeuwenoude pelgrimsroutes en kerkpaden
benut en in ere hersteld. Het Jacobspad begint
in Uithuizen bij de Jacobus de Meerderekerk.
Van hieruit gaat de wandel- en/of fietsroute
onder andere door Thesinge en Garmerwolde
via de stad Groningen dwars door Drenthe naar
Hasselt in de kop van Overijssel.
Het Jacobspad door Groningen en Drenthe
biedt precies wat de pelgrim wil: afwisselende
landschappen, mooie historische wandelroutes
en regelmatig een Jacobskerk. De pelgrim gaat
vanuit Uithuizen door het prachtige landschap
van het Groningse Hogeland via de Jacobuskerk in Zeerijp naar de stad Groningen.
Vervolgens gaat de route naar het dorp Roderwolde in Noord-Drenthe, waar een kleine witte
kerk gewijd is aan Jacobus. Via de dorpen in
Noord-Drenthe komt de pelgrim aan in Rolde
waar ook een Jacobuskerk staat.

De hartverwarmende belangstelling die wij
als familie ontvingen tijdens ziekte en bij
het overlijden van mijn vrouw, onze
moeder en oma
Janna Balkema - Pleiter
heeft ons goed gedaan.
Uw aanwezigheid bij de begrafenis,
kaarten, bezoeken, telefoontjes, al uw
blijken van meeleven zijn bijzonder
gewaardeerd in deze moeilijke periode.
Onze oprechte dank daarvoor.
Jan Balkema
Kinderen en kleinkinderen

Een pelgrim in de tuin van Theo Remkes (foto Jan Ceulen)

Nieuws van Dorpsbelangen Garmerwolde
Onlangs is de jaarlijkse subsidie van de
gemeente weer verdeeld onder diverse activi
teiten voor het dorp, zoals: Rondje Nostalgie,
een AED-training, de Kinderzomerspelen en
Pronte Pracht. De herindeling met Groningen
per 1 januari aanstaande en de komst van een
zonnepark bij Garmerwolde zijn twee van de
onderwerpen waar we ons als bestuur op dit
moment mee bezighouden. En we gaan dit jaar
de website vernieuwen!
U kunt natuurlijk gewoon onze nieuwsbrief
(blijven) ontvangen: meld u aan via
info@dorpsbelangengarmerwolde.nl. Daar kunt
u ook uw activiteiten aanmelden voor de
Centrale Agenda die u kunt raadplegen op


www.dorpsbelangengarmerwolde.nl. Of u kunt
ons volgen op Facebook.
De open inloopavonden van de themagroepen
zijn een mooie laagdrempelige manier om vrijblijvend uw licht op te steken of actief te worden.
De themagroep Duurzaamheid en Openbare
Ruimte komt op 25 september weer bij elkaar in
Dorpshuis de Leeuw.
De themagroep Festiviteiten, Sport en Cultuur is
ook van plan in september weer bij elkaar te
komen, de datum volgt.
Namens Dorpsbelangen,
Nynke Kloppenburg
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Geslaagd jubileumfeest vv GEO

In de wedstrijd tussen oud GEO en oud FC Groningen waren de oud-profs een maatje te groot voor de spelers van GEO. Uitslag: 1 - 10.
Eén van de mooiste goals kwam echter van de voet van Almer Top, die zich knap vrijspeelde en met een fraaie lob keeper Johan Tukker
kansloos liet. (foto Henk Tammens)
GEO kan met grote tevredenheid terugzien
op de festiviteiten die de vereniging op 14,
15 en 16 juni organiseerde ter ere van haar
70-jarig bestaan. De officiële jubileumdatum
was 1 mei 2018, maar de vereniging had
besloten om daar pas tijdens de traditionele
afsluiting van het seizoen met een uitgebreid feestprogramma bij stil te staan. Dat
gebeurde met een voetgolf- en spellencircuit,
een jubileumwedstrijd tussen het oud GEOkampioensteam seizoen 1998 - 1999 en oud
FC Groningen, een feestontbijt, de ouderkind-penaltybokaal, het zeven-tegen-zeventoernooi en een uitgebreide barbecue. En op
zaterdagavond een groot slotfeest in de feesttent met livemuziek. Alle activiteiten waren
goed georganiseerd en werden goed bezocht.
Officieel moment
Naast alle sportieve elementen en ontspannende onderdelen in het programma waren er op
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zaterdagmiddag ook dertig minuten ingeruimd
om in de feesttent officieel stil te staan bij het
70-jarig bestaan. Voorzitter Wim 
Benneker
memoreerde kort enige hoogte- en dieptepunten
van de vereniging. Namens de gemeente Ten
Boer bracht de heer Kegelaar de felicitaties over,
vergezeld van lovende woorden over de plaats
die de vereniging inneemt in het dorpsleven van
Garmerwolde en Thesinge.
Ereleden
Daarna opende Wim Benneker een bijzondere
algemene ledenvergadering.
Een voor een werden daarin verzocht op het
podium te verschijnen: Jacob Arends, Bert
Harms, Bert Mollema en Jans Harms. Daarbij
werden hun vele verdiensten voor GEO
genoemd en geroemd.
Jacob, al 22 jaar bestuurslid, waarvan jaren als
penningmeester en drijvende kracht sponsorzaken. Bert Harms als bestuurslid accommodatie,

verantwoordelijk voor de uitstekende staat van
de velden, kantine en kleedkamers. Bert Mollema, al 16 jaar wedstrijdsecretaris, een verantwoordelijke en tijdrovende functie binnen het
bestuur. En tot slot Jans Harms, die bijna meer
tijd doorbrengt bij GEO als kantinebeheerder
dan dat hij thuis is. En die daarnaast de rechterhand is van zijn broer.
Wim vroeg tot viermaal toe de aanwezige leden
in te stemmen met het voorstel van het bestuur
om, als waardering voor die grote verdiensten, ze
tot erelid van de vv GEO te benoemen. De aanwezigen stemden eveneens tot viermaal toe met
luid en langdurig applaus in met dit voorstel. Wat
deze waardering extra bijzonder maakte was dat
zij, ondanks het feit dat drie van de vier benoemde
ereleden nog steeds bestuurslid zijn, niets van de
voordracht wisten. Een knap staaltje bestuurlijke
ondoorzichtigheid.
Koos van de Belt

De vier trotse en enigszins ontdane nieuwe ereleden.
V.l.n.r.: Jans Harms, Jacob Arends, Bert Harms en Bert Mollema
(foto Joost van den Berg)

Evenals voorgaande jaren was de strijd om de ouder-kind-penaltybokaal
weer een succes. Dit jaar kwamen alle winnaars uit de omstreken: Guus
Tammens met zijn vader Henk bij de oudere jeugd, Jorrit van der Veen en
zijn vader Richard bij de jongste jeugd. (foto Koos van de Belt)

Festival Muziekparade Ten Boer
Ontdek de resultaten van het schoolproject en het muziektalent uit de omgeving
Op vrijdag 6 juli vindt op het Koopmansplein
in Ten Boer het festival Muziekparade plaats.
Op het podium staan kinderen, leerkrachten
en lokale muziektalenten.
Het festival komt voort uit het project Muziek
parade, waarin de afgelopen maanden leerlingen
kennis maakten met verschillende muziek
instrumenten en muzieksoorten. Kinderen tonen
wat ze de afgelopen maanden geleerd hebben
en ook de leerkrachten laten op het podium hun
talent zien. De presentaties van de kinderen en
leerkrachten beginnen om 13.30 uur. Het avond-

programma, met optredens van onder andere
Krödde, Vera’s Charm en Jan Henk de Groot,
start om 19.00 uur.
Muziekproject
Op alle zeven scholen in de gemeente Ten Boer
is het muziekproject Muziekparade dit schooljaar
omarmd. Het muziekonderwijs op de scholen
kreeg hierdoor een flinke impuls. Leerkrachten
volgden diverse nascholingen en de leerlingen
van de groepen 5 tot en met 8 maakten kennis
met verschillende muziekvormen en instrumenten en konden hun muzikaal talent ontwikkelen

door na schooltijd extra lessen te volgen bij
De Rijdende Popschool en Muziekvereniging
Volharding Ten Boer. Het publiek kan de kinderen op 6 juli zien rappen, djembé spelen en er
zijn optredens van diverse schoolbandjes.
Wat Aans en meer
Het middagprogramma wordt geopend door de
Grunneger rapformatie Wat Aans en wordt
af
gesloten door de jonge singer-songwriter
Robin IJzerman. Muziekvereniging Volharding
Ten Boer loopt met een dweilorkest door het
dorp en de jongste leerlingen van de scholen
van Ten Boer treden op in woonzorgcentrum
Bloemhof.
Na 16.00 uur zijn er optredens van lokaal en
regionaal talent op diverse podia op het Koopmansplein, waaronder een optreden van
Merulsa, winnaar van Kunstbende Groningen
2017, en diverse acts van Popsport Groningen.
Tevens is er aandacht voor het werk van het
Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen.
Avondprogramma
Het avondprogramma is van 19.00 tot 21.00 uur.
Op het podium staan dan troubadour Jan Henk
de Groot, Vera’s Charm met gitarist Hylke
Koning uit Ten Boer en de Groningstalige band
Krödde uit Ten Post.
Tussen de optredens op het hoofdpodium door
kan het publiek op diverse kleine locaties op het
Koopmansplein terecht voor meer leuke concerten.
Jacolien Quarré,
cultuurcoach Ten Boer

Popschoolbandje treedt op in de berm
van het kruispunt Garmerwolde
(foto Rijdende Popschool)
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Nieuws over Feest!
Negen schoolklassen waren in de eerste week van juni te gast in
de kerk van Garmerwolde. Ze kwamen voor ‘Ramadan en Suikerfeest’, een educatief programma over vieren en vasten, in het kader
van het project ‘Feest! In Oost en West’. Daar waren zowel kleuters
van groep 1 en 2 bij als oudere kinderen uit de bovenbouwgroepen.
Ook de hele school van Garmerwolde kwam langs. Opnieuw een
succesvolle week in en rondom de kerk van Garmerwolde, waarin
het vooral ging om dialoog en onderling begrip.
Goede daden
Centraal stond de islamitische traditie van vasten, de ramadanmaand, en
het daaropvolgende Suikerfeest. Verschillende groepen hadden kinderen
in de klas met een islamitische achtergrond. Zij kregen de ruimte om te
vertellen over de manieren waarop zij thuis vasten en vieren. Velen van
hen vertelden dat de ramadan de tijd is om je, als je zelf niet mag eten en
drinken, te verplaatsen in mensen die het minder hebben dan jijzelf. En
om goede daden te doen. Voor de kinderen betekende dat vaak klusjes
doen in huis, een handje helpen en lief zijn voor de mede-gezinsleden. De
kinderen vonden het erg leuk om hierover te vertellen. De islamitische
traditie werd vervolgens gekoppeld aan vasten en vieren in andere
geloven, zoals het vasten in de veertigdagentijd voor Pasen. Na het
groepsgesprek gingen de kinderen aan de slag met het mega-memory,
waarop corresponderende onderwerpen uit Islam en Christendom te
combineren waren. Ook werd er een vastendoosje geknutseld. Sommige
groepen kregen nog een rondleiding over het kerkhof, waar ze veel
belangstelling voor hadden.
OogTV maakte een leuk item, terug te zien op: www.oogtv.nl/2018/06/
investeren-in-de-toekomst-door-gesprek-over-ramadan. Of kijk op de
Facebookpagina Dorpskerk Garmerwolde.
Het volgende scholenprogramma op de agenda is ‘Geef me de Vijf!’ voor
kinderen van groep 8, in juli.
Verbouwingen
Hoe gaat het nu met de plannen voor verbouwen in het kader van Feest!
In Oost en West? De bedoeling is immers om een prachtige museale
presentatie te maken in de toren, de west-entree van de kerk een nieuwe
aanblik te geven en Kerkhörn helemaal opnieuw te bouwen. Inmiddels is
het team van makers weer bijeen om de planningen voor aanbesteding,
ontwikkeling en realisatie verder uit te werken. Er komt heel wat kijken bij
al deze ambities en we hopen voor de zomer weer een stapje verder te
zijn.

Aan de slag met het mega-memoryspel (foto Agmar van Rijn)
Natuurlijk komt de Stichting Oude Groninger Kerken toelichten hoe de
plannen worden uitgewerkt en in de tijd zijn uitgezet. Na de zomer bekijken
we wat een goed moment is om dat aan Garmerwolde te presenteren.
Agmar van Rijn, Stichting Oude Groninger Kerken
Anne Benneker, Plaatselijke Commissie

Het bankje
Ben je nog geweest, vroegen ze me die zondagmiddag. Nee, was het antwoord, ik ben niet
geweest. Wij zijn wel geweest, bij iemand die 3
jaar werd en bij een tante die maar liefst 92 jaar
werd. En we zijn bij twee dames geweest die nu
in een aanleunwoning in Ten Boer wonen. Het is
even wennen, zeiden die dames.
Iemand zei, we zullen ze missen. Tja, zo gaat
het soms in het leven. Maar ze blijven toch nog
altijd een beetje onder ons, ook al zijn ze verhuisd.
Zoals dat echtpaar uit een plaats in Utrecht dat
hier voor een begrafenis was. Nog steeds
Grunnings proatend, dat is toch geweldig. Toen
waren we weer even onder ons en gingen we
natuurlijk herinneringen ophalen.
We zijn ook geweest bij een echtpaar dat veertig
jaar getrouwd was. En dat al dertig jaar onder
ons woont. Misschien een idee voor het feest in
2020, om als thema ‘onder ons’ te nemen. Uiteraard bij leven en welzijn.
Ja en toen gingen alle gasten weer naar het

westen of naar het oosten en waren we weer
onder ons.
En dan hadden we nog bezoek uit het verre
westen. Hij was op bezoek bij zijn moeder, die
ook afkomstig is uit het westen, maar hier al heel
lang woont.
Komende maand dan kunnen we weer kiezen,
bijvoorbeeld voor een andere energiemaatschappij of zelfs voor een nieuwe of andere uitvaartverzekering. De meesten die op het bankje
zaten, of erbij stonden, zes personen, bleven
zitten waar ze zaten. Over het zitten op het
bankje gesproken, het wordt nu toch hoog tijd,
om meer plaats te creëren. Wie helpt ons?
De zon was ondergegaan. Omdat het zondag
was en voor hen die niet geweest waren, sluiten
we af met 3 regels uit psalm 103:4.
zo ver verwijderd ’t westen is van ’t oosten*
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd

Nog even terugkomend op het westen. We
lazen dat er een dominee was, die een beroep
kreeg uit Nieuwe Pekela. Hij bedankte. In het
persbericht stond: hij gaat niet naar het Hoge
Noorden. En nu maar afwachten of hij het
beroep uit Stadskanaal aanneemt, ook al in het
Hoge Noorden.
Nee, neem dan de predikant van de wijk
gemeente Martinikerk, die vanuit Noorden (zonder Hoge), dat ligt ten noorden van Woerden,
wel naar Groningen kwam.
Terwijl men in het westen zei: je blijft toch lekker
hier, en gaat toch zeker niet naar dat aard
bevingsgebied? Hij kwam, hij zag en hij bleef. Zo
kan het dus ook!
Jakob van der Woude
* mag ook noordoosten - JvdW
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Nieuwe bewoners Garmerwolde
Dorpsweg 35

Aan de Dorpsweg 35 in Garmerwolde is Hans
Hof komen wonen.
Hans meende ooit - in zijn jeugdige overmoed dat hij zonder problemen zou worden aange
nomen op de toneelacademie in Maastricht.
Helaas voor hem liep dat niet zoals gepland. Hij
moest snel wat anders bedenken en ging de
opleiding jeugdwerk in Groningen doen. Zo
kwam hij als Tukker in onze provincie terecht. Hij
heeft uiteindelijk nauwelijks in het jeugdwelzijnswerk gewerkt, want hij kon toch weer aan de
slag op het toneel, niet als speler maar als lichten geluidsman bij het Grand Theater. En dat is
hij blijven doen, in dienstverband en later als
freelancer onder de naam Hans Hof Lichtgeweld. Hij verzorgt inmiddels het licht en de techniek bij verschillende noordelijke toneel- en
dansgezelschappen, gaat mee op tournee en
doet zo nodig ook de bijkomende klussen. Enige
tijd heeft hij zelfs zijn eigen ensemble gehad: het
Hans Hof Ensemble. Achter die naam ging een
collectief schuil van vier choreografen en het
maakte voorstellingen met dans, theater, mime
en slapstick, bij voorkeur deze disci
plines
gecombineerd. Hans was degene die altijd als
vaste kracht bij de voorstellingen betrokken was
en naar hem is het ensemble toen vernoemd.
Ondertussen was Hans terecht gekomen in
Thesinge, alwaar hij heeft samengewoond met
de moeder van zijn jongste zoon Mink, nu vijf
jaar oud. Na die relatie kon hij via Bedum begin
dit jaar tot zijn grote vreugde in Garmerwolde
komen wonen. Behalve dat het hier leuk wonen
is, is het ook een ideale plek om vader te zijn van
Mink, die ook bij zijn moeder in Thesinge woont,
en van zijn oudste zoon Sep, die deels bij zijn
moeder in Beijum woont. Garmerwolde is dan
mooi centraal ten opzichte van beide andere
locaties. Bovendien gaat Mink in Garmerwolde

Hans Hof met zijn Solex (foto Andries Hof - geen familie)
naar de basisschool. Staat Mink nog aan het
begin van zijn schoolloopbaan, Sep is 17 jaar en
zojuist geslaagd voor het eindexamen havo.
Hierna is hij van plan om de lerarenopleiding te
gaan doen.
Het leek Sep een jaar geleden ook een goed
plan om samen met zijn vader een hond te
nemen. Zo hebben ze na de zomer vorig jaar
Solex gezocht en gevonden, een echte Griekse
bastaard. Solex is een heel lieve, aanhankelijke
hond van anderhalf jaar oud. De puppycursus
heeft ze goed doorlopen, maar ze is nu aan het
puberen en gaat zo nu en dan haar eigen gang.
Ondanks dat Sep regelmatig in Beijum verkeert,

neemt hij ook zijn verantwoordelijkheid voor de
zorg voor Solex, zeker wanneer Hans door zijn
werk even geen tijd heeft.
Naast zijn freelancewerk en het ouderschap zit
Hans nog in de PunkRockHeavymetalKaraokeBand, een band die vrij stevige covers speelt,
maar geen zanger heeft. De zanger moet uit het
publiek komen. Hans is in de band ook voor
namelijk facilitair bezig en verzorgt zo nodig de
tweede stem. Hoewel het aantal optredens in de
loop der jaren is verminderd, treden ze in elk
geval nog elk jaar tijdens Eurosonic op in café
De Benzinebar in de stad.
Simone Tjakkes

Startdatum verbouwing De Leeuw uitgesteld
Goed nieuws mag gevierd worden, dat was
de kop in het artikel over het dorpshuis van
Garmerwolde in het meinummer van deze

krant.
Dorpshuis De Leeuw had van de P
 rovincie
Groningen een subsidiebedrag van € 143.730
ontvangen. Genoeg voor de geplande verbouwing en versterking. En voor een wijziging in
de plannen voor de grote zaal: niet renoveren,
maar afbreken en herbouwen. De planning
was om daar op 1 september mee te beginnen. Helaas gaat dat niet lukken.

Begin juni kregen we tegenvallend nieuws.
Omdat we nieuwbouw (grote zaal) gaan plegen,
valt het project bij de NAM in een ander ‘spoor’.
Dus moet er eerst onder meer een nieuw ‘programmadocument’ gemaakt worden. En wordt
het hele project in tweeën gedeeld. De versterking en renovatie van het voorhuis is één project. De nieuwbouw van het achterhuis (grote
zaal, entree en toiletten) het tweede project.
Ook financieel wordt dat strikt gescheiden.
Voor de nieuwbouw krijgen we een zak met geld
en dan moeten we het verder zelf regelen. Het

Rommelmarkt vv GEO
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was even een flinke tegenvaller, maar we hebben besloten dat we blijven kiezen voor nieuwbouw van de grote zaal. Op de lange duur is dat
voor het dorp beter. We zijn nu bezig om een
tekening van de nieuwbouw te maken. Eerst zou
VIIA/CVW/NCG dat doen en betalen, nu moeten
wij dat zelf doen (VIIA werkt in opdracht van het
CVW, het Centrum Veilig Wonen en de Nationaal Coördinator Groningen). Met een beetje
geluk kan begin december gestart worden met
de bouw.
Het Bouwteam, Henk Vliem

Voor de laatste keer organiseert de vv GEO haar
beroemde jaarlijkse rommelmarkt. Daarvoor zijn
we op zoek naar curiosa en bruikbare spullen in
goede staat.
Heeft u zulke spullen? Bewaar ze voor de rommel
markt van GEO op 5 oktober.
Staan ze in de weg? Bel dan met Jantje Ypey
050 302 1714.

Ilona en Erik pauzeren even tijdens het klussen (foto Andries Hof)

Dorpsweg 33

Begin augustus 2017 werd de woning aan de
Dorpsweg 33 aangekocht. Pas half april 2018
zijn Erik Zwart en Ilona Bollegraaf-Zwart er
komen wonen. Iedereen die in deze negen
maanden aan het huis voorbijreed, heeft kunnen
zien dat er ‘s avonds en in de weekenden steeds
werd geklust en dat het huis, na het nodige
sloopwerk, beetje bij beetje werd tot wat het nu
geworden is.Erik en Ilona komen beide uit de
stad en hebben eerst in Beijum gewoond. Ook

daar hebben ze hun toenmalige woning helemaal verbouwd. Dat heeft hen indertijd zeker
een jaar gekost, ‘dus de tijd die ze nu nodig hadden om het huis in Garmerwolde naar hun zin te
maken, laat progressie zien’, aldus Erik. Ze hebben hun huis in Beijum in augustus verkocht en
verbleven de afgelopen maanden bij Eriks
ouders. Die waren in die periode drie maanden
op vakantie, maar ook daarna hebben ze elkaar
weinig gezien, want Erik en Ilona waren of aan
het werk of aan het klussen.

Naast de kostentechnische reden is Erik ook
voldoende handig om een verbouwing op te
pakken, en hij is daarnaast te perfectionistisch
om het aan anderen over te laten. Resultaat:
zeer tevreden tot nu toe.
Erik werkt vier dagen in de week als werktuigbouwkundig ingenieur bij BD Kiestra in Drachten,
een bedrijf dat geautomatiseerde laboratoriumsystemen ontwikkelt en produceert voor medischbacteriologische laboratoria.
Daarnaast houdt hij zich bezig met de bouw van
een solar-raceboot, een boot die vaart op zonneenergie. Hij doet dat vanuit de Stichting Duurzame Ontwikkeling Groningen, een stichting die
wil bijdragen aan efficiëntieverbeteringen van
duurzame mobiliteit.
Ilona heeft haar eigen schoonheidssalon in de
wijk Kostverloren in Groningen. Ze heeft voor
haar Best for Beauty-salon een eigen ruimte bij
een kapsalon, een heel goede combinatie en
ook gezellig: omdat ze altijd alleen werkt, heeft
ze zo toch nog een soort collega’s om zich heen.
Naast de schoonheidssalon heeft ze ook een
(medische) pedicurepraktijk.
Als ze vrij is mag ze graag naar haar paard
gaan, dat nu in Ten Boer een onderkomen heeft.
Het is een Groninger paard, een ras dat is ontwikkeld voor werken op de zware kleigronden,
een massief en krachtig paard. Ilona heeft haar
echter als hobbypaard, om mee te rijden en voor
de dressuur.
Erik en Ilona hopen beiden binnenkort weer wat
meer tijd te hebben voor hun hobby’s en ook om
Garmerwolde beter te leren kennen. Vooralsnog
hebben ze vooral de weg naar café Jägermeister weten te vinden voor de lekkere patat, in de
tijd dat ze aan zelf koken niet toekwamen.
Simone Tjakkes

Thaisner DörpsRun #12
Op zaterdag 22 september 2018 zal voor
de twaalfde keer De Thaisner DörpsRun worden
gehouden en de voorinschrijving is reeds
geopend. De afstanden en het parcours blijven
voor lopers, kinderen en wandelaars hetzelfde:
600 en 1200 m, 4 km, 4 mijl, 10 km en de halve
marathon.
Ook is het weer mogelijk met een estafetteteam
deel te nemen en net als in voorgaande jaren zal
er weer een pastaparty worden georganiseerd.
Vorig jaar zijn we het experiment ‘gefaseerd
starten’ aangegaan: spreiding van lopers in het
parcours en een meer gezamenlijke afsluiting

waren doelen die naar tevredenheid gehaald
zijn. Dit jaar zal er dus wederom gefaseerd
gestart worden: KidsRun om 14.30 uur, halve
marathon om 15.30 uur en de overige afstanden
om 16.00 uur. Mocht je niet meelopen en het
leuk vinden om als vrijwilliger een bijdrage te
leveren aan een sportieve en gezellige dag, dan
zien wij je graag komen; alle kleine en grote
handjes zijn welkom!
Voor meer informatie en inschrijving:
www.thesingerun.nl.
Karline Malfliet

Uitslag fietstochtquiz

Alle geslaagden gefeliciteerd!
(foto Sieb-Klaas Iwema)

Aan de fietstocht in Thesinge op 22 juni deden
23 personen mee.
De juiste antwoorden waren:
Vraag 1: b
Vraag 2:	Jhr. mr. Thomassen à Theussink van
der Hoop
Vraag 3: Ton Schroor

De familie Van Zanten (Molenhorn, Thesinge)
heeft de quiz gewonnen.
In de volgende G&T gaan we uitgebreider in op
de antwoorden.
Jakob van der Woude
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Garmerstee
Voor onze bijeenkomst in mei hebben we
tuin
ontwerper Miranda Bosman uitgenodigd, om met ons te praten over een
senioren-vriendelijke tuin. Wat is er nu mooier dan iemand uit eigen dorp die haar kennis
met ons komt delen?
Het blijkt een win-win situatie: Miranda
woont nog niet zo lang in Garmerwolde en
heeft nog weinig ervaring met kleigrond.
De bevindingen van de aanwezigen hoort
ze dan ook graag. Ze heeft een hele stapel
boeken meegenomen, dus kom maar op met
de vragen…
Wat kun je doen tegen slakken?
Zorg voor een aantrekkelijke tuin voor merels,
lijsters en egels en de natuur doet zijn werk.
Wat kun je het beste doen tegen onkruid?
Je kunt onkruid wieden, branden of spuiten.
Schoonmaakazijn is ook een probaat middel.
Ga bij het wieden op een meubeltransporter
zitten of gebruik een plankje met vier wielen er
onder, een zogenaamd hondje. Een knielkussen
of laag krukje is ook heel handig.
Zevenblad is moeilijk uit te roeien. Door de
blaadjes er steeds weer af te plukken, raakt de
plant uitgeput en verdwijnt hij op den duur.
Wist u dat je de blaadjes ook kunt eten als sla?
Bij een groot oppervlak kun je de grond ook
afdekken met zwart plastic. Verzwaar dit met
tegels of grond en laat het minimaal een jaar
zitten. In de meeste gevallen sterft het zevenblad af. Ook heermoes en haagwinde (pispot)
kun je door uitputting bestrijden.
Border
Zorg dat de bodem bedekt blijft, dan heb je minder kans op onkruid en het voorkomt uitdrogen.
Plant bodembedekkers of strooi houtsnippers of
schors tussen de planten.
Uitgebloeide tulpen kun je het beste afknippen,
dan blijven de voedingsstoffen in de bol. Niet
alle tulpen zijn winterhard, plant ze eventueel in
een speciaal bakje en haal deze er na de bloei
weer uit.

Miranda Bosman vertelt (foto Sieb-Klaas Iwema)
De beste tijd voor compost is de herfst, je moet
de grond wel eerst losmaken. Het najaar is ook
de tijd om te verplanten. Maak foto’s van de tuin,
dan weet je waar alles staat.
Wanneer bukken en ver reiken lastig wordt, kun
je verhoogde borders aanleggen met brede
randen om op te zitten. Poot een struik in het
midden met een hele groep kleine plantjes
eromheen.

accu, dan zit je niet met die snoeren. Zorg voor
een stevige ondergrond om de trap neer te
zetten.
Een rode beukenhaag en buxus kunnen flink
worden teruggesnoeid, bijvoorbeeld als ze te
breed zijn geworden. Snoei een buxus alleen bij
droog, bewolkt weer. Bij zon verbrandt het
snoeivlak en bij nattigheid is de kans op
schimmel groot.

Grasveld
Maai het gras niet te kort. Mos groeit op een zure
ondergrond, strooi kalk tegen mos. En in het
voor- en najaar bemesten. Met groeizaam weer
kun je een keer heel kort maaien. Een zogenaamde mulchmaaier blaast de afgesneden
grassprietjes terug in het gazon, dit scheelt werk
en mest.

Tot zover enkele tips en trucs die deze middag
naar voren zijn gekomen. Miranda is een voorstander van natuurlijk tuinieren, vorig jaar is ze
begonnen met haar bedrijf Mien Stek Tuin
ontwerpen. Mochten er nog vragen zijn dan kan
men contact met haar opnemen via telefoon
06 29 967 176 of e-mail mienstek@gmail.com.
In de zomermaanden is er geen Garmerstee.
Op donderdag 13 september gaan we naar het
Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen.

Heggen snoeien
Gebruik een verlengde heggenschaar of eentje
met een bocht. Neem een heggenschaar met

Hillie Ramaker-Tepper
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Colofon

Foto van de maand

Juni, niet de tijd om sloten te schonen. De benodigde
machinerie hiervoor staat daarom werkloos en met gras
doorgroeid bij de boerderij van ‘boer Goense’ aan de
Lageweg. (foto Koos van de Belt)

Agenda
Niet elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; Let op: in de
maanden juli en augustus is er
geen Inloopochtend Noaberstee.
Elke zaterdag
Thesinge; vanaf 16.00 uur: Café
Molenzicht open.
Vrijdag 6 juli
Ten Boer, Koopmansplein; vanaf
13.30: Festival Muziekparade. Zie
artikel.
Zaterdag 7 juli
-	Garmerwolde, Dorpshuis; 17.00
uur: Pizzeria. Julio Stefano bakt
pizza’s.
Zie www.dorpshuisdeleeuw.nl.
-	Thesinge; vanaf 9.00 uur:
Ophalen oud papier.
-	Thesinge, Kloosterkerk; 20.00
uur: Benefietavond voor schoolproject in Gambia. Zie artikel.
Vrijdag 13 juli
Thesinge, Geref. kerk Kerkstraat;
vanaf 15.30: Overdracht gereformeerde kerk. Zie artikel.

Zondag 15 juli
Thesinge, Geref. kerk Kerkstraat;
9.30 uur: PKN-clusterdienst met
de heer Dijkstra.
Vrijdag 20 juli
Garmerwolde; vanaf 18.00 uur:
Ophalen oud papier.

Wist-u-dat…
•	uw dorpskrant vorige maand een
record gebroken heeft?
•	een nieuwe bewoner in
Thesinge (Peter van Veelen) op
woensdag 30 mei een aanmeldformulier inleverde?
•	hij de vrijdag erop al zijn eerste
G&T in de bus kreeg?
•	de G&T zo haar naam Express
extra eer aan heeft gedaan?

Zondag 22 juli
Garmerwolde, Dorpskerk; 11.00
uur: PKN-dienst GarmerwoldeThesinge-Stedum-Ten Post.
Voorganger is Ds. Langenburg uit
Middelstum.
Zaterdag 28 juli
Thesinge, café Molenzicht; 19.30
uur: Kaartclub ‘De Eendracht’.

•	er in de week van 14 t/m 19 mei
in Thesinge gecollecteerd is
voor het Longfonds?
•	deze collecte € 268,68 heeft
opgebracht?
•	alle gevers en ook de collectanten hiervoor hartelijk worden
bedankt?
•	er volgend jaar wordt gecollecteerd in de week van 12 t/m 18
mei?

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

‘De Soos’
De klaverjasavond in juni heeft de
volgende uitslag opgeleverd:
Geert Pops
5216
Kees Wierenga
5175
Gerard Klunder
4860
In de maanden juli en augustus
wordt er niet gekaart.
Dinsdag 11 september beginnen
we weer, aanvang 20.00 uur, in
dorpshuis De Leeuw te Garmerwolde.

Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge
Zondag 1 juli
9.30 uur ds. J. Huisman
14.30 uur ds. R. den Hertog
Zondag 8 juli
11.00 uur prof. H.J. Selderhuis
14.30 uur prof. H.J. Selderhuis
Zondag 15 juli
9.30 uur ds. J. Westerink
14.30 uur ds. J. Westerink
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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
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

Zondag 22 juli
9.30 uur leesdienst
17.00 uur stud. A.S. de Jong
Zondag 29 juli
9.30 uur ds. H. Fahner
14.30 uur ds. H. Fahner

