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Energiecoöperatie 
in het zonnetje

Tussen het Damsterdiep en de Rijksweg ter 
hoogte van de waterzuivering is een zonne-
panelenpark gepland. Om uit te zoeken hoe 
dat project ervoor staat en hoe het tot stand 
is gekomen, stak de G&T zijn licht op bij de 
Energie Coöperatie Ten Boer (ECTB), die 
deelneemt aan de ontwikkeling en het over-
leg rond het zonnepark. In een gesprek met 
Hans Schraa in Ten Boer bleek dat nog best 
een ingewikkeld verhaal. Aldus pluisden we 
wat structuren uit en kon Hans een pleidooi 
houden voor duurzame energie voor ieder-
een, ook voor mensen zonder geschikt dak.

Zelf energie opwekken middels zonnepanelen 
heeft in de provincie Groningen een enorme 
vlucht genomen, mede dankzij het ‘zoethoud-
geld’ van de NAM (de premie van 4000 euro 
voor duurzame investeringen, uitgekeerd aan 
wie bevingsschade had). En ironisch genoeg 
ook dankzij de opwarming van de aarde, waar-
door in onze contreien de zon vaker schijnt dan 
ooit tevoren.
Mensen die hopen dat de CO
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-uitstoot nog op tijd 

kan worden afgeremd en daar ook wat aan willen 
bijdragen zijn er genoeg, maar niet iedereen kan 
of wil op eigen dak zonnepanelen aanleggen. 
Soms omdat ze huurder zijn of in een apparte-
mentengebouw wonen, soms omdat ze geen 
geschikt dak of niet genoeg geld hebben. Of 
soms omdat ze er helemaal niet aan denken…
Lokaal opgewekte zonne-energie is de aller-
beste oplossing voor een gedeelte van onze 
tomeloze energiehonger: het is gratis en hele-
maal schoon (afgezien van de fabricage van 
panelen en omvormer) en efficiënt omdat het 
niet getransporteerd hoeft te worden. Op termijn 
zouden in principe alle energiecentrales kunnen 
verdwijnen als iedereen (burgers, bedrijven en 
overheid) overal lokaal zonne- en windenergie 
zou oogsten.
De overheid subsidieert nu door middel van het 
principe van de postcoderoos lokale projecten 
op grotere daken van bijvoorbeeld bedrijven of 
scholen. Mensen uit de buurt (bepaald door je 

postcode) kunnen dan participeren en zo hun 
energiebelasting (op dit moment de helft van de 
stroomprijs) terugkrijgen: voor elk paneel dat je 
‘adopteert’ krijg je vijftien jaar een bepaalde 
 korting op je energierekening. Hans Schraa: 
‘Het is een veilige manier van geld beleggen, met 
een goed rendement (de bank geeft niets en kan 
failliet gaan, maar die panelen liggen er voor-
lopig wel).’
Op (veel) grotere schaal kunnen particulieren of 
bedrijven met genoeg grond een echt groot park 
aanleggen. Die doen dat dan gedeeltelijk of 
helemaal voor eigen rekening.
Aan beide soort projecten werkt ECTB mee.

Woldwijk
Het begon in Woldwijk, het gebied ten noorden 
van het dorp Ten Boer (ooit aangekocht voor 
nieuwbouw maar ‘braakliggend’ sinds de crisis) 
waar iets mee moest worden gedaan. Er was op 
enig moment een plan om daar een zonnepark 

aan te leggen. Hieruit ontstond het idee om een 
coöperatie voor het lokaal winnen van duurzame 
energie op te richten, middels zonnepanelen en 
windmolens. De Ten Boersters Hans Schraa, 
Jan Borkent, Adrian Langereis en Garmerwol-
der Jan Wigboldus vormen sindsdien het 
bestuur. Ze worden vanaf het begin ondersteund 
door Laurens Mengerink en Frank Pierie als lid 
van de technische werkgroep. En ze gingen met 
zijn allen voortvarend te werk. Een zonnepark 
bleek toen echter niet haalbaar, waarop de 
gemeente het dak van de boerderij Woldwijk 
aanbood.
Een coöperatie oprichten bleek nog heel wat 
rompslomp en daarna moest er ook een 
business plan, een verdienmodel worden opge-
steld. De GREK (Groninger Energie Koepel) 
hielp de heren een handje. Hans: ‘En toen 
moesten er ook nog leden komen! En dat lukte, 
vijftig hebben we er nu. Het blijkt echter nog best 
lastig mensen met media-aandacht of folders te 

Hans Schraa toont de plannen voor het zonnepark Fledderbosch (foto Jan Ceulen)
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overtuigen; het lukt in de praktijk vooral middels 
persoonlijk contact, maar dat kost zoveel tijd!’ 
Maar wie weet helpt dit artikel ook een handje…
Er konden in dit eerste project door de eerste 
vijftien deelnemers 177 panelen op het dak van 
Woldwijk worden gelegd en die leveren sinds 
juni volop stroom. Over wat een participatie kost 
en hoeveel dat oplevert leest u alles op de web-
site van de ECTB: www.ectb.nl. Ook mooi is dat 
deze (zonne)projecten worden uitgevoerd door 
samenwerkende lokale installateurs. Ook op dat 
gebied pikt de lokale economie dus een graantje 
mee. Over het hele initiatief Woldwijk valt op 
www.woldwijk.nl veel te lezen.
Een andere inkomstenbron voor de ECTB bleek 
deelname aan Energie VanOns te zijn, een 
samenwerkingsverband van ruim honderd 
lokale energiecoöperaties in het Noorden, dat 
100% groene stroom levert. Voor leden die ook 
energie afnemen van dit energiebedrijf ontvangt 
de coöperatie een premie die dan dus weer 
lokaal geïnvesteerd kan worden.

Het vervolg
Na het opmerkelijke succes in Woldwijk (ook 
dankzij de gemeente Ten Boer die uitdrukkelijk 
bezig is met verduurzaming van de energie-
opwekking) is er een tweede soortgelijk project 
in de maak, nu op bedrijfsdaken. Als aan de 
tijde lijke onduidelijkheid over de toekomstige 
vorm van de ‘postcoderoossubsidie’ een eind 
komt, kan dat project ook worden gestart. 
 Garmerwolders en Thesingers kunnen ook 
meedoen (de roos strekt zich aardig ver uit). 
Volledigheidshalve vermelden we dat onze 
beide dorpen ook mee kunnen doen met een-
zelfde initiatief in Noorddijk: ECNoorddijk - wij 
vallen ook binnen hun roos.

Fledderbosch
Maar de ECTB raakte, op uitnodiging van de 
gemeente, ook betrokken bij een veel groot-
schaliger project: een heus zonnepark bij de 
waterzuivering, genaamd Fledderbosch, naar 
de oude naam van het gebied: Fledderbos-
scherpolder.
Een bedrijf dat zonne-energieprojecten ontwik-
kelt, genaamd Ecorus, had plannen voor een 
panelenpark op particuliere (landbouw)grond en 
het leek Waterschap Noorderzijlvest ook wel wat 
om in de aangrenzende velden van de waterzui-
vering - het huidige slibdepot - zonnepanelen te 
zetten. De twee staken de koppen bij elkaar en 
de gemeente Ten Boer bedong dat het park 
lokaal ook iets moest opleveren - die voorwaarde 
is namelijk beleid bij het afgeven van vergun-
ningen voor zulke projecten. En zo werden de 
 aanpalende dorpsverenigingen en de ECTB er bij 
gevraagd om mee te denken en te praten.
Dit park wordt (vooralsnog) het grootste van 
Nederland. Het gaat om 90 hectare en dat bete-
kent (voor netto 70 ha) zo’n 200.000 panelen, 
goed voor wel 50 Megawatt! Dat is genoeg om 
de hele gemeente Ten Boer wat betreft elektrici-
teit energieneutraal te maken. Op 27 september 
2018 is de aanvraag voor de omgevingsver-
gunning voor het zonnepark ingediend bij de 
gemeente Ten Boer. Overigens zal de gemeente 
Groningen na de fusie met Haren en Ten Boer 

het in dit verhaal genoemde beleid ongewijzigd 
voortzetten.
ECTB is op verzoek van de gemeente en samen 
met de dorpsverenigingen van Garmerwolde, 
Ten Boer en Woltersum gaan onderzoeken of en 
hoe burgerparticipatie kan worden geregeld. 
Hiertoe is (alweer) een club opgericht: ‘Bronnen 
VanOns’. Omdat het kleinere coöperaties zoals 
de ECTB aan deskundigheid voor dit soort 
megaprojecten ontbreekt, hebben zij de handen 
ineengeslagen met het provinciale GREK, de 
lokale Natuur en Milieufederatie Groningen en 
het lokale Grunneger Power (de energiecoöpe-
ratie van Stad en Hoogkerk). Bronnen VanOns 
is opgericht om deel te kunnen nemen in grote 
projecten zoals Fledderbosch.
Een optie is dat inwoners in het gebied rondom 
het park zelf deel kunnen gaan nemen, net zoals 
de leden van ECTB al deelnemen in de panelen 
op Woldwijk. Daartoe moeten de lokale partijen 
dan mede-eigenaar worden van het park en dus 
ook medeverantwoordelijk worden en gaan 
meefinancieren! Bronnen VanOns treedt terug 
als de positie en de financiering van de lokale 
partij(en) geregeld zijn. Hans legt uit: ‘Op dit 
moment onderzoeken we hoe dat geld er moet 
komen; voorbeelden zijn crowdfunding (publieks-
financiering, red.), lenen en het uitgeven van 
certificaten of obligaties. Mede-eigenaar zijn en 
zeggenschap krijgen, in samenwerking met een 
commercieel bedrijf en een overheidsinstelling, 
betekent ook een fikse medeverantwoordelijk-
heid.’ En hij vervolgt: ‘Mocht dat mede-eigenaar-
schap niet lukken, dan moeten we er in ieder 
geval voor zorgen dat een deel van de winst 
terugvloeit naar lokale partijen.’
Het overleg verloopt tot nu toe erg goed, waarbij 
Hans aantekent dat Ecorus goed en betrokken 
voor de dag komt en het park zelf wil blijven 
beheren. Ook staan ze positief tegenover burger-
participatie. Het is dus zeker geen hit-and-run-
kapitalist, in de zin van: iets opzetten, cashen en 
wegwezen.

Het zonnepark
Het park krijgt een zogenaamde lighoogte van 
1,50 meter en het zal worden omgeven door een 
rietkraag. Mede door zijn afgelegen ligging zal 
het dus nauwelijks gaan opvallen. Op dit moment 
zijn landschapsarchitecten en ecologen erop aan 
het studeren, de laatsten om de gevolgen te 
onderzoeken voor vogels en ander gedierte. Ver-
der moet Enexis te zijner tijd een aansluiting van 
het park op het elektriciteitsnet gaan realiseren.
Ecorus en Noorderzijlvest zijn inmiddels bij de 
direct-omwonenden langs geweest om te over-
leggen, maar daarvan verwacht men niet veel 
bezwaren. Hans Schraa: ‘Ik denk dat de kans 
van slagen zeker groter dan 50% is. De vergun-
ningen en een overheidssubsidie in het kader 
van SDE plus (Stimulering Duurzame Energie-
productie) zijn of worden aangevraagd. Hoe 
lang het nog gaat duren hangt van veel dingen 
af: komt er subsidie, krijgen alle partijen de 
financiering rond, kortom is het haalbaar?’
Maar voor Hans Schraa is wel duidelijk dat er 
wat moet gebeuren en dan is ook - of juist - zo’n 
groot project welkom: ‘De mensen zijn er nog 
steeds onvoldoende van doordrongen dat we nu 
toch echt en onmiddellijk moeten beginnen met 
veranderingen in energieopwekking en -gebruik, 
voor het te laat is.’

Oproep
Gezien die noodzaak (de bestuursleden van de 
ECTB zijn vooral idealisten die vinden dat het 
stoppen met fossiele brandstoffen nú moet 
beginnen) roept hij de lezers van de G&T op om 
in actie te komen; red de wereld, begin bij jezelf. 
Hans: ‘We zoeken (jonge) bestuursleden voor 
de ECTB. Het is leuk, toekomstgericht werk - 
denk om uw kinderen! En natuurlijk wil de ECTB 
ook meer leden, zodat er nog meer klimaat-
neutrale energie kan worden opgewekt in Ten 
Boer en omstreken.’
Waarvan akte.

Jan Ceulen

Locatie Fledderbosch wacht op aansluiting… (foto Hieke)
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De viering van Sint-Maarten op zaterdag 10 november gaf in Garmer-
wolde en Thesinge weer veel glimlachende kinderhoofdjes na het zingen 
van een lied en een goed gevulde rugzak met snoep en mandarijntjes. 
Op de foto Nynke en Evy Vermaas aan de deur bij mevrouw Baving
(foto Sieb-Klaas Iwema)

Daan, Florien en Eefke Mandema zijn, evenals de meeste andere 
kinderen tijdens Sint-Maarten buikdragers. Slim; zo konden ze hun 
traktaties beter in de gaten houden. 
(foto Koos van de Belt)

Sint-Maarten

Lynn en Fay bij Sinterklaas en Piet op het podium  
(foto Sieb-Klaas Iwema)

Sinterklaasintocht Thesinge
Sinterklaas is op 24 november in Thesinge op bezoek geweest. Sint en 
Pieten werden verwelkomd door het christelijke muziekgezelschap De 
Bazuin en door de jeugd van Thesinge en Garmerwolde aan het begin van 
de Molenweg. De Sint en Piet zijn nog bij een paar adressen geweest 
tijdens de rondgang om mensen een aanmoedigend schouderklopje te 
geven. In dorpshuis Trefpunt hadden kinderen en ouders inmiddels een 
plaatsje gevonden. Er werd weer natuurlijk weer gelezen uit het Grote 
Boek. Na heel veel mooie liedjes en een dankjewel voor de tekeningen en 
lekkers namen Sinterklaas en de Pieten weer afscheid. Alle kinderen kre-
gen van een Piet een zak met wat lekkers mee en de schoen mag nu gezet 
worden: wel zingen hoor!

Sieb-Klaas Iwema

In de Garmer & Thesinger Express van afgelopen maand stond al een klein 
stukje over de door aardbevingsschade getroffen Kloosterkerk en de 
 herstelwerkzaamheden van Steve Moore aan de buitenkant van de kerk. 
In grote scheuren werden eerst gaten geboord, die daarna geïnjecteerd 
werden met een specifieke mortel om stevigheid rondom de scheur te 
bewerkstelligen. Daarna werd de scheur uitgekapt en opnieuw gevoegd. 
Sommige stenen werden vervangen door nieuwe kloostermoppen en bijna 
onzichtbaar in de muur geplaatst. Allemaal een heel precies werkje.
Na zijn inspanningen is Engelhard Velthuis binnen aan de slag gegaan. 
Ook hier werden sommige scheuren eerst ingeboord en geïnjecteerd om 
daarna uitgekapt, gevuld en overgeschilderd te worden. Ook de scheur die 
in de afbeelding van het wijdingskruis was ontstaan, werd door hem vak-
kundig onder handen genomen. De scheur, waar je de wind door voelde 
komen, is met speciaal middel gevoegd en Engelhard heeft de afbeelding 
zo goed mogelijk hersteld. ‘Ik heb mijzelf de opdracht gegeven dat het op 
twee meter afstand niet zou moeten opvallen’ zei hij. Nou, dat is gelukt.
Gelukkig pakte hij ook het pleisterwerk dat loskwam van de wand aan. 
Geen aardbevingsschade maar schade door vocht. ‘Zelfs na zo’n lange 
droge periode als we nu gehad hebben is de muur vochtig’ vertelde hij. 
‘Dat vocht drukt het pleisterwerk naar buiten. Als je erop tikt valt het spon-

Schade Kloosterkerk hersteld

taan naar beneden’. Al die losse stukken werden door hem afgestoken, 
geïmpregneerd, opnieuw gestuukt met speciale mortel en met verbeterde, 
ademende verf afgeschilderd. Dit alles moet ervoor zorgen dat het vocht 
wel naar buiten kan komen, maar dat het pleisterwerk op zijn plaats blijft.
Engelhard heeft zijn werkzaamheden inmiddels afgerond. De kerk ziet er 
weer goed uit, al hadden wij misschien liever gezien dat hij binnen hele-
maal was overgeschilderd. Maar ja, je kan niet alles hebben natuurlijk.
Het stof is inmiddels neergedaald en de kerk heeft een grondige schoon-
maakbeurt achter de rug. Hopelijk kan zij er nu weer een tijdje tegen.

De plaatselijke commissie van de Stichting Oude Groninger Kerken,
Thesinge, Pluc Plaatsman

Het wijdingskruis voor 
en na restauratie 
(foto’s Pluc 
 Plaatsman)
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Heidi en Jan in de tuin van hun nieuwe stekkie (foto Hieke)

Nieuwe bewoners Garmerwolde
Aan de Dorpsweg 31 in Garmerwolde, beter 
bekend als de boerderij van Pelleboer, zijn in juli 
Heidi Lauw en Jan Peters komen wonen. Zij, oor-
spronkelijk uit Bedum, en hij, een Arnhemmer, 
zaten niet helemaal gelukkig te zijn in hun nieuw-
bouwwoning in de Oosterparkwijk in  Groningen 
op het voormalig stadionterrein. En toen kregen 
ze te horen dat het woongedeelte van de boer-
derij van Pelleboer voor de komende twee jaar 
te huur zou zijn. Daar zijn ze rap op in gegaan. 
Ze waren al bekend met Garmerwolde, met 
name door hun bezoekjes aan Douwe in café 
Jägermeister, en ze verruilden graag hun 
nieuwe, strakke woning met vloerverwarming 
voor een eeuw oude woning met gaskachels. Ze 
voelden zich opgesloten in de Oosterpark-
woning en zijn blij met de ruimte om en het 
karakter van de boerderij. Jan, die lang in het 
centrum van Groningen heeft gewoond, mist 
zelfs de reuring van de stad niet. Heidi is al 
gestrikt voor kantinediensten bij vv GEO en is 
aan het darten geslagen bij Jägermeister. 
Jan en Heidi exploiteren in het zomerseizoen 
het paviljoen van natuurbad en camping Engel-
bert. Dat betekent dat ze in het paviljoen zorgen 
voor alle mogelijke eterij, ontbijt en lunch voor 
camping- en badgasten, maar ook de snackbar-
happen. Tevens worden in de zomer in het pavil-
joen ‘s avonds verschillende activiteiten georga-
niseerd, variërend van klaverjasavonden tot 
livemuziek. Wanneer het natuurbadseizoen 
voorbij is, nemen ze een welverdiende vakantie 
van twee weken; afgelopen keer heeft het lot 
hen naar Lloret de Mar (Spanje - red.) gebracht. 
Vervolgens kan Jan aan het werk in de bouw. Hij 
is veel bezig met afbouwwerkzaamheden, maar 
hij is van meer markten thuis en heeft zichzelf 

ook leren tegelen, stucen, elektra aanleggen 
enz. Dat komt hem nu ook van pas in hun nieuwe 
woning. Daar gaan ze geen grote verbouwing 
aan, maar wel een aantal zaken aanpassen en 
verbeteren. Hoewel ze weten dat het tijdelijk zal 
zijn, willen ze de komende twee jaar wel hun 
huis naar eigen zin wat hebben aangepast en 
opgeknapt. Wanneer Jan zich bezighoudt met 
het grove werk, gaat Heidi aan de slag met het 
pimpen van spulletjes die ze her en der tegen 
het lijf loopt, om zo het huis hun eigen stempel 
te geven. 
Heidi en Jan hebben hun twee katten, twee 
cavia’s en een fors konijn - een Duitse reus - 
meegenomen uit Groningen. Ook zit er een 

baardagaam in een terrarium. Een baardagaam 
is een hagedis die in het wild alleen voorkomt in 
Australië. Het is een makkelijk te verzorgen 
reptiel en kan redelijk tam worden. Daarnaast 
hebben ze een paar kippen en een haan 
 gekregen, en heel recent hondje Nolan in huis 
 genomen. Het is een leuke en levendige Tibet-
aanse terriër, een oud hondenras, ooit ingezet 
als herdershond in de bergen van de Himalaya. 
Ook Nolan gaat het hier vast naar zijn zin krijgen, 
met Jan en Heidi én de ruimte om rond de 
boerderij om te scharrelen, samen met de 
andere levende have. 

Simone Tjakkes

Na een onzekere periode voor De Rijdende 
Popschool is er goed nieuws voor de stichting. 
De activiteiten in 2019 in de provincie Groningen 
kunnen voortgezet worden dankzij een substan-
tiële bijdrage van de Smurfit Kappa Foundation. 
De Rijdende Popschool kan voorlopig weer 
vooruit om ook dit schooljaar naar dorpen in de 
provincie Groningen en Drenthe te rijden. Met 
deze bijdrage mag De Rijdende Popschool 
investeren in nieuwe instrumenten, apparatuur 
en auto’s. Ook Century Autogroep steunt De 
Rijdende Popschool actief door een deel van 
een bedrijfspand beschikbaar te stellen voor 
kantoor- en opslagruimte. Dit alles wordt gevierd 

De Rijdende Popschool gaat door dankzij 
sponsoren

met een festival in MartiniPlaza op 30 maart 
2019. Om dit evenement te kunnen realiseren 
start De Rijdende Popschool een crowdfunding 
via www.voordekunst.nl/projecten/7912-het-
rijdende-popschool-festival-1.
In mei 2018 kwam De Rijdende Popschool in het 
nieuws omdat het voortbestaan in gevaar was. 
Ondertussen is de stichting uitgeroepen tot 
 Vereniging van het Jaar 2018 in de provincie 
Groningen. De missie om, met name in krimp-
gebieden, het samen muziek maken te stimule-
ren kan dankzij de steun vanuit het bedrijfsleven 
weer op volle kracht door!

Stoomfluitjes
Te koop Kerstbomen, kerstbomen en nog eens 
kerstbomen. Diverse soorten bomen en ver-
schillende maten. 
Vanaf 1 december zijn ze weer te koop bij de 
familie Arends, Grasdijkweg 25, Garmerwolde, 
tel. 06 47 259 727. Bezorging in Garmerwolde 
en Thesinge is gratis.

Oproep Op dinsdag 20 november jl. tussen 
16.00 en 18.00 uur heeft iemand de linker zij-
spiegel afgereden van een VW Polo die in de 
parkeerhaven tussen G.N. Schutterlaan 13 en 
15 geparkeerd stond. Indien iemand hier meer 
over weet, hoor ik het graag. Joline Bosmans, 
G.N. Schutterlaan 15, 050 302 3735



6

Het schaatsseizoen is weer begonnen! Wat 
sommige G&T-lezers misschien nog niet weten 
is dat er een tweetal topschaatsers uit Garmer-
wolde komt, namelijk Lennart Velema en Esmé 
Stollenga. Beiden draaien inmiddels een aantal 
jaar (met tussenpozen) mee op Nederlands en 
zelfs wereldtopniveau. Dat bleek ook van 2 tot 4 
november jongstleden in Thialf bij de kwalificatie-
wedstrijden voor de wereldbeker. Lennart ein-
digde zevende op de 1000 m en Esmé werd 
vijfde op de 500 m.
De 25-jarige Lennart Velema (hij kwam samen 
met zijn vader Wim begin 2014 in Garmerwolde 
wonen) is gespecialiseerd in de 1000 m. Na een 
zware enkelblessure twee jaar geleden is hij 
inmiddels weer helemaal terug. Vorig seizoen 

Goede seizoensstart Garmerwolder topschaatsers
reed hij een nieuw persoonlijk record (PR) op de 
1000m (1.08,90), werd hij op het Olympisch 
kwalificatietoernooi zelfs vijfde op die afstand 
(vijf jaar geleden kwam hij ook al heel dicht in de 
buurt van Olympische deelname) en won hij de 
Utrecht City bokaal. In het nieuwe seizoen is hij 
ook weer in goede vorm, wat onder andere blijkt 
uit het feit dat hij eind oktober zijn recente PR-
tijd evenaarde. Dat belooft dus wat!
Esmé Stollenga stuntte door zowel op de 1000 
m als de 500 m een PR te rijden. Op die laatste 
afstand haalde de 23-jarige bijna-afgestudeerde 
verpleegkundige met 38,89 zelfs bijna een halve 
seconde van haar vorige recordtijd af. Hiermee 
verraste ze iedereen, inclusief zichzelf, want 
door deze geweldige prestatie mocht ze half 

november naar Japan voor de World Cup in 
 Obihiro. Als debutante reed Esmé hier in de 
B-groep en behaalde de vijfde tijd. Met deze 
resultaten laat ze enorme progressie zien. Door 
zware problemen met haar rug is ze ondanks 
haar nog jonge carrière inmiddels bezig aan 
haar tweede comeback (meer hierover is te 
lezen in de G&T Express van februari 2017, zie 
www.gentexpress.nl/archief). Maar na een jaar 
van revalidatie gaat het sinds kort dus weer met 
erg rasse schreden vooruit. Al met al lijkt, voor 
zowel Esmé als voor Lennart, dit seizoen veel in 
het verschiet te hebben. Houd dus de schaats-
kalender goed in de gaten!

Harjo de Poel

Meziek mit Bus 2018
Drie bands, zes bussen en een vergeten adapter.

De zestiende editie van muziekfestival Meziek mit Bus was net als alle 
voorgaande edities een reuzegezellig en muzikaal zeer onderhoudend 
feest. 
Een verslag in foto’s met onderschriften. 

Route Thesinge danst en luistert naar de rock-’n-roll van Ocobar in 
Moeke Vaatstra in Zuidwolde. Ocobar is vooral bekend als de vaste 
begeleidingsband van zangeres Ricky Koole, maar speelt zo nu en dan 
ook als zelfstandig opererend trio de Nederlandse zalen plat. Het eerste 
hoogtepunt van de dag.

Op weg naar het tweede optreden: de Nederlandstalige blues van 
Sheewahwah in het speeltuingebouw in Ruischerbrug. Altijd spektakel 
en een uitgelaten sfeer in de bussen die de bezoekers van de ene 
locatie naar de andere brengen. Flashback naar de schoolreisjes van 
vroeger. En je weet maar nooit wanneer je de andere bussen tegen-
komt.

Terug in de opstapplaats, waar het gitaartalent Leif de Leeuw een 
hommage brengt aan de legendarische Allman Brothers Band. Leif 
speelt voor deze gelegenheid met een extra drummer en een toetsenist, 
want zo traden de Allman Brothers ook altijd op. Met speciale dank aan 
sponsor Jan Ceulen die de toetsenist aan een keyboard hielp toen bleek 
dat er nog een adapter thuis in Rotterdam was blijven liggen. 
(foto’s Andries van der Meulen)

De afterparty was thuis bij buscoördinator/huisfotograaf Andries van der 
Meulen. Gastvrouw Trijn verzorgt al jaren het afsluitende etentje voor de 
band en de locale organisatie. Een absolute hit voor de bands die zich 
doorgaans moeten voeden met patat, kroketten en bakjes veel te koude 
salade. Het eten van Trijn is altijd heerlijk, zelfs als het - zoals in dit geval 
- in no time op tafel moet worden gezet. 

Ton Ensing



7

Vorig jaar organiseerde Dorpsbelangen The-
singe de eerste editie van de Formule 1 Grand 
Prix op groot scherm in dorpshuis Trefpunt; dat 
bleek met ongeveer veertig bezoekers een 
schot in de roos. Reden genoeg om ook dit jaar 
de groen met gele vlaggen weer van zolder te 
halen en het Trefpunt wederom in Braziliaanse 
sferen te brengen.
Vanaf 17.00 uur druppelden de bezoekers bin-
nen en toen om 18.10 uur de race van start ging 
zat het Trefpunt met vijfenveertig personen 
gezellig vol. Veel mensen deden mee aan de 
F1-quiz waarbij dit jaar tevens de top 5 moest 
worden voorspeld. Dat was een hele opgave 
want het merendeel voorspelde een Mercedes 
- Ferrari podium. Vanaf de eerste ronde bleek 

Wederom succesvolle F1-avond in Trefpunt
Max  Verstappen hier anders over te denken en 
zette een fantastische race neer. Vanaf de vijfde 
startplek baande hij zich een weg naar voren en 
bij elke inhaalmanoeuvre galmde gejuich door 
de zaal.
Buiten een fantastische race trakteerde Avec-
Plezier de inwendige mens op een heerlijke 
Braziliaanse burger met boerenfriet en rauw-
kost; de vingers werden er letterlijk bij afgelikt.
Na de ietwat teleurstellende 2e plek van 
 Verstappen (door een incident met een achter-
blijver verloor hij de leiding) gingen de lichten in 
de zaal weer aan. Tijd om de prijswinnaars van 
de F1-quiz bekend te maken. Martijn Bol ging er 
met de winst vandoor gevolgd door Klaas Kol en 
Gijs Mollema. Alle drie mochten zij een van de 

mooie prijzen uitkiezen die door Patrick van 
Zanten waren aangeboden.
Hierna zetten de meeste mensen koers naar 
huis, the usual suspects bleven nog even 
 hangen om na te praten over de avond en de 
race. 
Rond 22.00 uur ging het licht uit en gingen ook 
de laatste gasten met een voldaan gevoel naar 
huis.
Wat ons betreft gaan we volgend jaar voor de 
derde en misschien wel de vierde editie.
Suggesties en voorkeuren voor een race kunt u 
mailen naar dorpsbelangen@thesinge.com.

Dorpsbelangen Thesinge

Garmerstee
Op donderdag 8 november verzorgde Jantje 
Brouwers uit Garmerwolde een interactief 
programma over het omgaan met verlies 
en verandering in je leven. Ondanks het 
 beladen onderwerp kwamen er toch zo’n 
twintig mensen op af.

Er zijn heel veel soorten verlies. Denk aan het 
overlijden van je ouders, een kind, je partner, 
broer of zus, vriend of vriendin… Maar ook het 
ver lies van je baan of je huis. En verlies door echt-
scheiding. Verlies van vertrouwen, verwachtin-
gen, waardigheid (door bijvoorbeeld pesten!)…
Verlies is iets wat je overkomt. Rouw bestaat uit 
verschillende elementen: schok, ontkenning, 
ongeloof, aanvaarding van het feit, berusting, 
boosheid, verdriet, opstandigheid, storten op 
werk. Deze lopen door elkaar en niet in een 
vaste volgorde; ieder mens verwerkt het op zijn 
eigen manier. Na een ingrijpend verlies moet je 
proberen je leven opnieuw vorm te geven, te 
ontdekken waar je kracht zit. Vergeet ook de 
kinderen niet, die hebben ook emoties. Wees 
eerlijk tegen hen en vertel wat er aan de hand is.
Verdriet blijft, het maakt deel uit van je leven. 
Ook na jaren kan het je nog diep raken.
Een goede bijeenkomst met stof tot nadenken. 
Goed, dat er tegenwoordig over gesproken kan 
worden, vroeger werd alles in de doofpot gestopt.

Decemberdiner
Op donderdag 13 december gaan we weer met 
elkaar eten, we hebben Mieke Welling bereid 
gevonden om weer voor ons te koken. Het 
dorpshuis is open vanaf 17.00 uur; de maaltijd 
begint omstreeks 17.30 uur. Kosten € 12,50 p.p. 

Jantje Brouwer geeft uitleg over verlies (foto Sieb-Klaas Iwema)

(exclusief drankjes). Liefhebbers kunnen zich 
nog tot en met dinsdag 4 december opgeven bij 
Hillie Ramaker, tel. 050 541 5335, 
e-mail hillie.ramaker@live.nl

Hillie Ramaker-Tepper

Wist u dat de jeugd van OBS Garmerwolde 
weer meedoet aan de First LEGO League 
Challenge 2018/2019 Into Orbit? 
Dit jaar is het onderwerp Verken het leven en 
reizen in de ruimte; de kinderen maken 
bijvoorbeeld een maanauto of satelliet of alles 
wat daar mee te maken heeft. 
Elke woensdag werken ze er zeer trouw aan. 
Nu maar hopen op een goede beloning. 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

Legowedstrijd
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Al is de tuin nu in rust, er is nog van alles te doen!

Grond afdekken
Bij het winterklaar maken van de tuin wordt 
vaak gesnoeid en de grond wordt geharkt. Dit 
lijkt heel netjes, maar de grond zal op die 
manier snel bevriezen en bij zacht weer kan 
onkruid gaan kiemen. Probeer de grond liever 
af te dekken met bladeren of gehakseld 
snoeisel. Zo bescherm je de plantenwortels en 
geef je de vogels kans om beestjes op de 
bodem te zoeken.

Onderkomen voor wilde bijen
Je kunt tegenwoordig insectenhotels kopen, 
maar mijn ervaring is dat de bamboestokjes 
niet gebruikt worden. Wanneer je een stuk 
onbehandeld hout en houtboren hebt, kun je 
zelf een bijenhotel maken. Maak met de boor 
diverse gaten in het hout, variërend van 2 tot 9 
mm. Zorg dat bij het ophangen de gaten 
afwateren, of bescherm het hotel met een 
dakje tegen inregenen. Hang het hotel op met 
de opening naar het oosten, zodat de opko-
mende zon de beestjes kan verwarmen.

Winterbuffet voor de vogels
Ziet er leuk uit en is leuk om te doen: 
speciale hapjes voor de vogels buiten. 
Bijvoorbeeld vetbol-cakejes: smelt wat 
frituurvet of ongezouten rundvet en meng 
hier strooivoer doorheen. Leg stukjes touw in 
cakevormpjes en giet hier het mengsel in. 
Laat het afkoelen en haal de cakejes uit de 
vorm door ze even in warm water te leggen. 
Ook leuk is een kerstkrans: rijg een 
pinda slinger en wikkel deze om een krans 
van (groene)  takken. Steek er verder 
trosgierst, appeltjes op ijzerdraad en 
vetbollen in.
Of maak smul-dennenappels (leuk om de 
 kinderen te laten doen!): zoek grote 
dennenappels en smeer deze in met 
pindakaas. Strooi er vogelzaad overheen en 
hang ze met een lint in de boom.
Zoek een mooi plekje om de traktaties op de 
hangen, een die je vanuit huis ook goed kan 
zien.

Miranda Bosman

Lynn Bolhuis hangt in 
een hart van waxine-
lichtjes een hartje in de 
herinneringsboom terwijl 
leden van TheSingers 
optreden onder leiding 
van Cees Leurs 
(foto Koos van de Belt)

Allerzielen

Potten met voetjes en folie
Winterharde planten die in potten buiten 
blijven staan, hebben graag voetjes onder de 
pot. Ze zijn te koop in diverse modellen, maar 
je kunt ook stenen gebruiken. Ze hebben 
hetzelfde doel: zorgen dat het water gemak-
kelijk onder uit de pot kan stromen. Hier door 
bevriest de kluit minder snel en breekt de pot 
niet wanneer het water bevriest (ijs neemt 
meer ruimte in dan water). Om de kluit te 
beschermen tegen bevriezen, kun je aan de 
binnenkant van de pot noppenfolie doen, maar 
let op dat je het afvoergaatje niet dicht maakt.

Voorkom uitglijders
In de herfst en winter kunnen bielsen, 
flagstones en houten vlonders gevaarlijk 
glad worden. Je kunt ze schoonspuiten of 
met een anti-algenmiddeltje behandelen, 
maar dan moet je het in het voorjaar weer 
doen. Het is eenvoudiger om er wekelijks 
wat scherp zand of wit vogelzand overheen 
te strooien, dan wordt het direct stroef.
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Eind oktober werden er opnames gemaakt in het huis van Menno 
Oosterhoff en Dineke Linzel aan de G.N. Schutterlaan 20 in Thesinge 
voor een uitzending van BinnensteBuiten. Een goed bekeken televisie-
programma en daarom maar eens geïnformeerd naar the making of.

Van het een kwam het ander
In 2017 kreeg Menno veel mediabelangstelling onder andere door zijn 
boek ‘Vals alarm. Leven met een dwangstoornis’. Van het een kwam het 
ander. Het NRC Handelsblad plaatste, naast een artikel over Menno, een 
foto van hun interieur, gemaakt door de fotograaf Thijs Wolzak. (Een foto 
die nu met andere foto’s van bijzondere interieurs in het Designmuseum 
in Den Bosch te zien is.) Naar aanleiding van die foto zocht de redactie 
van BinnensteBuiten contact met Menno en Dineke met de vraag of er 
opnames gemaakt mochten worden voor het programma. Beiden gingen 
akkoord en een maand voor de opnames kwam er een producer om het 
hele huis te bekijken en een draaiboek te maken.
Toen zij in 1991 in het huis kwamen wonen, sliepen ze het eerste half jaar 
buiten in een tent, omdat ze zo genoten van het buitenleven. Een vriend 
zei toen: ‘Hebben jullie geen spijt dat je het huis erbij gekocht hebt?’ Dat 
was goed opgemerkt want in het begin was Menno meer bezig met de 
tuin. Het interieur interesseerde hem niet. Voor Dineke was dat anders. Zij 
vond het vroeger al leuk om haar kamer gezellig te maken. Zij was dan 
ook de inspirerende kracht achter het interieur van het huis. Uiteindelijk 
hebben ze samen, door de jaren heen, het huis zo gemaakt als het nu is. 
Vaak blijft er toch iets liggen dat nog niet helemaal af is. ‘Toen we de datum 
wisten van de opnames, hadden we een stok achter de deur om aan te 
pakken wat was blijven liggen’, vertelt Dineke. Menno ging aan de slag om 
de klussen die er nog lagen af te maken en Dineke schilderde achter hem 
aan. Haar moeder hielp vlak voor de opnames met schoonmaken. Op een 
maandagochtend om 10.00 uur arriveerden de regisseuse, camera- en 
geluidsman en precies om 9.55 uur waren Menno en Dineke met alles 
klaar. ‘Heerlijk’, zegt Dineke, ‘ik geniet er elke dag van dat alles nu af is.’ 

Uren opnames voor een uitzending van acht minuten
De opnames verliepen volgens een vast format. In het draaiboek stond 
per ruimte precies aangegeven wat er moest gebeuren en wat Menno en 
Dineke ongeveer moesten zeggen. Ze moesten voor het openingsshot 
bijvoorbeeld voor het huis staan en dan zeggen: ‘Welkom in ons huis, kom 
verder!’ en dan glipte de cameraman de woning binnen. Of ze moesten 
zeggen: ‘Vanuit de keuken komen we nu de woonkamer binnen.’ Soms 
ging het in een keer goed, maar soms moest het wel vier keer over. Het 
was een dag van eindeloos wachten, ook omdat de cameraman close-ups 
van allerlei hoekjes van een ruimte maakte en de camera steeds weer 
opnieuw moest instellen. Veel geduld dus voor een uitzending van acht 
minuten. Ze hoefden niet zelf een lunch verzorgen, de crew had een doos 
broodjes mee.
Dineke vindt het wel spannend hoe de uitzending straks wordt. ‘De spon-
taniteit gaat er wel wat af als je iets vier keer moet zeggen. Maar als het 
in één keer goed was dacht je: ‘Wat zei ik nou eigenlijk?’ Maar volgens 
Menno zal het allemaal best meevallen. 

Het huis van Dineke en Menno in BinnensteBuiten

Menno (binnen) en Dineke (buiten) hebben een dag moeten uittrekken 
voor de opnames van ongeveer acht minuten BinnensteBuiten 
(foto Koos van de Belt)

Hoe vinden zij het dat hun huis straks in heel Nederland te zien is? Wat 
dat betreft zijn zij al wat gewend. Het naar buiten brengen van de dwang-
stoornis van Menno en de publicatie van ‘Vals alarm’ was veel spannen-
der. In het programma ziet de buitenwereld straks wel hun interieur, maar 
hun allerbinnenste houden ze voor BinnensteBuiten toch buiten! 

Irene Plaatsman

De datum van de uitzending is op dit moment nog niet bekend.

Lieve mensen, 

Wij, kinderen en partners en kleinkinderen en natuurlijk ikzelf, zijn 
geroerd door alle lieve aandacht die jullie ons hebben gegeven tijdens 
Han zijn ziekte en na zijn overlijden. 
Zo veel bemoedigende woorden, kaartjes en attenties. Echt heel veel.
Ook Han zelf heeft dit tijdens zijn ziek zijn heel erg gewaardeerd.
Wij voelden en voelen ons door jullie gesteund. Een heel warm gevoel 
is dat.

Dank jullie wel allemaal.
Lieske, Jolijn en Job, Teun en Liesbeth, Freek en Vinh, 
Crijn en Sterre en (klein)kinderen Mandema.

Han Mandema 
(foto Andries Hof)
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Hannie Havenga brengt haar stem uit in Garmerwolde (foto Hieke)

Thesinge kiest massaal CDA en GroenLinks
Op 1 januari 2019 fuseren we pas officieel met 
Groningen en Haren, maar bij de gemeente-
raadsverkiezingen 2018 voor Groningen deden 
de dorpen van Ten Boer al volop mee. Misschien 
heeft de inbreng van al die nieuwe stemmers wel 
voor de verrassingen in de (voorlopige) uitslag 
gezorgd. Zo werd GroenLinks met een winst van 
7 zetels (van 4 naar 11) de grootste partij in de 
fusiegemeente. De vorige nummer een, D66, 
zakte met 6 zetels verlies (van 11 naar 5) naar de 
met de SP gedeelde derde plaats. De PvdA bleef 
met 6 zetels stabiel de op een na grootste partij in 
Groningen. Het CDA is in de onderste regionen 
terug te vinden met 2 zetels (1 verlies).
Als je deze voorlopige stadse uitslag vergelijkt met 
die van Thesinge, dan ontstaat het vermoeden dat 
de links-confessionele coalitie van de gemeente 
Ten Boer het de afgelopen jaren geweldig gedaan 
heeft. Van de 311 mensen die in Thesinge stem-
den, kozen namelijk maar liefst 94 personen 
voor het CDA van wethouder Peter Heidema en 
63 voor het GroenLinks van wethouder Annie 
Postma. Dat is meer dan de helft van de stem-
men voor deze twee partijen. De Stadspartij voor 
Stad en Ommeland met lijst duwer Harm Derk 
Tammeling uit Garmerwolde werd derde met 39 
stemmen. Op de vierde plaats staat de PvdA van 
raadslid Rita Pestman uit Garmerwolde.
Ondanks het imposante resultaat van CDA en 
GroenLinks in Thesinge zien we beide wethou-
ders volgend jaar (waarschijnlijk) niet terug in de 
Groninger gemeenteraad. Peter Heidema gaat 
binnenkort met pensioen en Annie Postma is 
lijstduwer op plaats 48 van de GroenLinks-lijst. 
Op diezelfde lijst staat Thesinger Theo de Wit op 
een - even onverkiesbare - plaats 38. Ook CDA-
er Jacob Ritsema maakt weinig kans op een 
raadszetel als nummer 10 van de kandidaten-
lijst; hetzelfde geldt voor Rita Pestman als nr. 13 
van de PvdA.
Thesinge en Garmerwolde moeten het volgend 
jaar dus zonder dorpsgenoten doen in de gefu-
seerde raad. Een wethouder kan natuurlijk nog 
wel, maar ook die kans achten we eigenlijk erg 
klein. We zullen er aan moeten wennen… 

Rudy Noordenbos

De complete uitslag Thesinge
Aantal stemmers: 311
CDA 94
GroenLinks 63
Stadspartij voor Stad en Ommeland 39
PvdA 21
D66 19
ChristenUnie 17
Partij voor de Dieren 15
SP 13
100% Groningen 13
PVV 10
VVD   5
Sportpartij   1
Student en Stad   1

Anja Ensing was om stipt half acht de eerste. Terwijl zij in het stemhokje haar keuze bepaalde 
moesten Jannes van de Naalt en Eveline Hilhorst van het stembureau de stembus nog 
klaarmaken. Om veertien voor negen uur was Sandra Kol de laatste die een stembiljet 
overhandigd kreeg om daarna haar stem uit te brengen. (foto Koos van de Belt)

De voorlopige uitslag Garmerwolde
Aantal stemmers: 255, dus een verschil van 2
D66 11
SP 19
PvdA 46
Groen Links 53
VVD 19
Stadspartij 37
CDA 20
ChristenUnie   9
Student en Stad   1
Partij voor de Dieren 16
Sportpartij   2
PVV   9
100% Groningen 11
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Klusdag Garmerwolde

Geert Pops en Aafke Kooi aan het werk op het kerkhof 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

Op 4 december start voor zo’n tweehon-
derd adressen in de gemeente Ten Boer het 
 project Snel Internet Groningen. Dit is een 
initiatief van de provincie, de NCG en de 
 Economic Board Groningen om snel inter-
net in het buitengebied mogelijk te maken. 
Zij hebben samen de gelden beschikbaar 
gesteld om dit project te realiseren. De 
daadwerkelijke aanleg in de gemeente is 
 alleen mogelijk als minimaal de helft van 
deze tweehonderd adressen meedoet en 
een abonnement voor snel internet afsluit. In 
Thesinge en Garmerwolde gaat het om ruim 
tachtig adressen die in aanmerking komen 
voor een aansluiting.

Iedereen die bij deze tachtig adressen hoort, 
krijgt in de week van 4 december een brief van 
de gemeente Ten Boer waarin staat hoe men 
zich aan kan melden. Een week later volgt de 
informatiekrant, waarin veel meer te lezen valt 
over dit project. Vanaf die datum kan je op de 
website www.snelinternetgroningen.nl je post-

Snel internet in Thesinge en Garmerwolde
code en huisnummer invoeren. Als je in aanmer-
king komt kun je een keuze maken voor een 
abonnement voor Snel Internet. De aansluiting 
is, wanneer je je voor 18 januari opgeeft, volle-
dig gratis. Uiteraard betaal je wel een maande-
lijks bedrag voor het abonnement dat je afsluit. 
Een abonnement sluit je af voor minimaal een 
jaar. Al met al een unieke kans, al was het maar 
omdat je huis aanzienlijk meer waard wordt en 
beter verkoopbaar is als je een aansluiting voor 
snel internet hebt.

Voorlichtingsavond en ambassadeurs
Op 18 december is er in het Buurhoes in Ten 
Boer een voorlichtingsavond voor de bewoners 
van de adressen die in aanmerking komen voor 
deelname aan dit project. Daar kun je terecht 
met vragen en je ook opgeven voor deelname, 
als je dat nog niet via internet gedaan hebt. In de 
informatiekrant staat hoe je je kunt aanmelden 
voor deze avond. 
Ook zijn er vrijwilligers die zich hebben aange-
meld als ambassadeur voor dit project. 

Haspel met ‘Snel Internet’ (foto Date Hoiting)

Voor Thesinge zijn dat Pieter Spakman,  Annelies 
Hofstede en Geerten Eijkelenboom; zij kunnen 
je meer vertellen over het project.
Voor Garmerwolde is men nog op zoek naar een 
ambassadeur. Als je hier interesse in hebt kan je 
een mail sturen aan 
info@breedbandnoordgroningen.nl. Wees er dus 
snel bij, want op 18 januari 2019 sluit de inschrij-
ving voor dit project. 

Geerten Eijkelenboom

Op 15 november is men begonnen met het fiets-
pad op de Eemskanaaldijk. Eerst werd het zand/
granulaat aangetrild en vlak geschaafd. Aan-
nemer Ad Nooren hoopt ongeveer duizend 
meter per dag te kunnen leggen. Het wordt een 
betonpad van circa 18 cm dikte met iets afloop 
naar landszijde.
Men heeft er in de aanloop van het betonstorten 
toch maar voor gekozen om het overladen bij de 
zuivering plaats te laten vinden. Daar worden de 
twee duwbakken plus sleepboten met een kraan 
gevuld. Na het varen naar de werkplek worden 
ze weer met een andere kraan op de dijk 
geleegd en wordt het beton op rilletjes voor de 
betonmachine gelegd. Als alles meezit hoopt 
men rond 28 november met het storten klaar te 

Aanleg fietspad Eemskanaaldijk
zijn; daarna is het nog een kwestie van grond 
aanstorten en krimp snedes maken. De fiets-
minnende dagjesmensen zijn zeer blij met de 
aanleg van het fietspad.

Sieb-Klaas Iwema

Met minutieuze precisie is begonnen 
met de aanleg van het fietspad op 

de Eemskanaaldijk naar Woltersum
 (foto Sieb-Klaas 

Iwema)

 (foto Andries Hof)

Op zaterdag 27 oktober was het weer klussendag in Garmerwolde. Er 
deden ongeveer vijfendertig grote en kleine mensen aan mee. Zo werd 
onder anderen het kerkhof blad- en takvrij gemaakt en de jeu de boules-
baan gras-en onkruidvrij en is het weer een baan om op te spelen. Bij de 
school werd ook stevig opgeruimd; zowel om de school als bij het voor-
malig toneelhuisje. En ook om en bij het dorpshuis werd schoongemaakt. 
De middaglunch, bestaande uit pompoensoep met brood, werd in dorps-
huis De Leeuw geserveerd. En zo werd een iets regenachtige dag toch 
nog - letterlijk en figuurlijk - zonnig afgesloten.

Sieb-Klaas Iwema
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GEO krijgt doelen cadeau
De OldStars van FC Groningen spelen 
 walking football, een nieuwe voetbalvorm 
voor 60-plussers. Ze doen dat onder de vlag 
van FC Groningen. In ruil daarvoor doen ze 
hun best deze mooie sport te promoten. Zo 
ook bij de vv GEO, waar deze tak van voet-
bal nu ook wortel heeft geschoten. Als dank 
daarvoor kreeg de club onlangs twee gloed-
nieuwe doeltjes cadeau. 

Speciale regels
Vier leden van de vv GEO mogen zich OldStars 
noemen. En twee van hen besloten het walking 
football bij vv GEO te introduceren. Het begon 
allemaal in mei van dit jaar met een demonstra-
tie op het kunstgrastrainingsveld. Er stonden 
heel wat toeschouwers aan het veld, maar 
gelukkig stond er ook een flink aantal spelers óp 
het veld. Zij kregen van een deskundige trainer 

een warming-up en uitleg over het spel en speel-
den hun eerste wedstrijdjes. Enige uitleg was 
wel nodig, want walking football heeft zo zijn 
eigen regels. Er mag alleen gewandeld worden 
en de bal mag niet boven heuphoogte komen. 
Lichaamscontact is verboden. Er zijn kleine lage 
doeltjes en er zijn géén keepers. 

Blijk van waardering
Maandagmorgen 29 oktober kwam Mick Duzink, 
manager maatschappelijke projecten bij FC 
 Groningen, naar Garmerwolde. Hij kwam niet 
met lege handen, maar had twee speciale wal-
king footballdoeltjes bij zich. Die droeg hij over 
aan Wim Benneker, voorzitter van vv GEO en 
zelf gepassioneerd walking footballspeler. 
Duzink schonk de doelen namens Menzis, 
Health I Port en FC Groningen. Het cadeau is 
een blijk van waardering voor het initiatief van  

vv GEO om walking football bij de club te intro-
duceren.

Meedoen?
Elke maandagochtend om 9.30 uur spelen nu 
zo’n vijftien mannen en één vrouw - er zijn al 
meer vrouwen in aantocht - enthousiast walking 
football bij vv GEO. Daarbij gaat het vooral om 
het samenspel en spelplezier. Maar het eerste 
toernooi (in Bedum) staat ook al op de agenda.
Meedoen? Je bent van harte welkom. Je kunt 
een maand lang proberen of walking football bij 
je past. Daarna kun je je aanmelden als lid. 
Meer informatie en opgave bij Wim Benneker, 
wim.benneker@gmail.com, 06 50 516 317 of 
Kees van Zanten, keesenheina@hotmail.com, 
06 29 824 610.

Anne Benneker

Het walking footballteam rust na een intensieve training in de regen uit tegen en in hun nieuwe doeltjes (foto Koos van de Belt)

Een paar maanden geleden gaf Andries Hof 
aan te willen stoppen als fotograaf van de 
G&T  Express. Wat nu? Gelukkig meldde 
 Hieke zich aan om Andries op te volgen.

Wie is Hieke?
Hieke woont al een paar jaar in Garmerwolde; 
ongeveer twee jaar geleden stond ze in de 
rubriek ‘Nieuwe bewoners’. Fotograferen is een 
van haar hobby’s en sinds kort is ze lid van de 
fotoclub in Garmerwolde. Om wat met deze ken-
nis te kunnen doen kwam de oproep van de G&T 
als geroepen. Wat ook meespeelt is dat ze iets 
voor het dorp wil doen, wat zorgt voor meer bin-
ding met het dorp en voor kennismaking met 
meer mensen. Fotograferen is vooral veel doen 
en nu ‘moet’ je ook. Het is een goede stok achter 
de deur en het wordt een uitdaging om de foto’s 
zo mooi mogelijk te maken. 
We wensen Hieke een mooie tijd toe bij de G&T.

Detta van der Molen

Nieuwe fotograaf

Hieke gebruikt om te fotograferen naast haar 
fotocamera ook regel matig haar telefoon. 
Wel zo makke lijk om snel bestanden te 
kunnen delen (foto Koos van de Belt)

Wist-u-dat…
•  vanwege de herindeling OOG TV een 

impressie heeft gemaakt van ongeveer 
dertig minuten van de dertien dorpen die 
onderdeel gaan uitmaken van de nieuwe 
gemeente Groningen?

•  daarbij Garmerwolde het spits afbeet, 
gevolgd door Thesinge?

•  Henk Vliem en Haye van den Oever de 
kijkers enthousiast vertelden over respectie-
velijk Garmerwolde en Thesinge?

•  u de uitzendingen online terug kunt kijken 
via www.oogtv.nl/uitzending-gemist/tv/
de-dertien-dorpen-garmerwolde 

  en www.oogtv.nl/uitzending-gemist/tv/
de-dertien-dorpen-afl-2-thesinge?

•  Rik, Luuk en Mark Holtman hun eieren niet 
meer verkopen aan de Moeshorn? 

• u daar nog steeds eieren kunt kopen?
•  het verkooppunt is overgenomen door de 

familie Van der Woude? 
•  u er in een volgende krant meer over leest?
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Kerstboom op Smidshouk
Op 15 december gaan we om 16.30 uur het licht van de kerstboom ont-
steken. Smidshouk is dan weer sfeervol aangekleed met boom, vuurkor-
ven, muziek, een hapje en een warm drankje voor volwassenen en kinde-
ren. Graag zien we jullie allemaal!

Groeten van de kerstboomcommissie,
Peter, Esther en Bert

Kerstconcert TheSingers 
Op zondag 16 december geven TheSingers weer een kerstconcert in de 
Kloosterkerk in Thesinge. Ze brengen, onder leiding van Cees Leurs, 
kerstliederen uit alle windstreken ten gehore. Kom luisteren en laat u ver-
wonderen en verrassen! Emma Boschma verzorgt de muzikale begelei-
ding en het muzikale intermezzo. Het concert begint om 15.00 uur. 
Na het concert is er een hapje en drankje voor iedereen. 
Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen in de Kloosterkerk graag vooraf 
kaartjes reserveren. Dit kan via de koorleden van TheSingers of via Mieke 
van ‘t Hoog, mnvanthoog@gmail.com. 
Kaartjes kosten €7,50, kinderen tot en met 12 jaar gratis.

‘De Soos’
De klaverjasavond in november 
had de volgende uitslag:
Kees Wierenga 5511
Detta van der Molen 5209
Pia Pops 4966

De volgende keer is op dinsdag  
11 december, aanvang 20.00 uur. 
In dorpshuis De Leeuw te 
Garmerwolde.

De Eendracht
Zaterdag 24 oktober werd er weer 
volop geklaverjast in café 
Molenzicht. 
De beste drie waren:
Grietje Ridder 6903 
Menno Ridder 6429 
Jan Snijder 6385 

De volgende klaverjasavond is op 
zaterdag 22 december.

Kerstnachtdienst Thesinge
Op 24 december is er ook dit jaar een kerstnachtdienst in de Kloosterkerk. 
Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door de Christelijk Gerefor-
meerde Kerk en Dorpsbelangen. Pastoraal medewerker Jetse Woltje zal 
een laagdrempelige meditatie voordragen. Muziek wordt verzorgd door 
het christelijke muziekgezelschap De Bazuin. Aanvang 20.30 uur. Na 
afloop kunt u elkaar fijne feestdagen toewensen onder het genot van glüh-
wein of chocolademelk.

Namens de kerstnachtdienstcommissie

Felicitas’ nieuwe seizoen
Het nieuwe seizoen van stichting Felicitas start vrijdagavond 25 januari 
2019 in dorpshuis Trefpunt met een lezing van filosoof Menno de Bree met 
als onderwerp: ‘Waarom het onmogelijk is om gelukkig te worden van je 
werk’. ‘Het is bijzonder lastig om gelukkig te worden en werk helpt ons vaak 
van de regen in de drup. Gelukkig zijn is een kwestie van geluk  hebben’, 
aldus Menno. Een lezing van filosoof Menno de Bree is ‘prikkelend, humo-
ristisch en interactief en geeft veel stof tot nadenken’. De lezing duurt twee 
maal drie kwartier en begint om 20.00 uur. De entree bedraagt € 7,00.
Wij vervolgen ons programma op zondagmiddag 10 februari 2019 om 
14.00 uur in de Kloosterkerk met een middagje wereldmuziek, afro en jazz 
door trio Waxtaan. Drie muzikanten met verschillende roots en dat heeft 
invloed op hun muziek. De ene keer gaat het meer richting Afrika, de 
andere keer meer richting jazz of latin. Ze spelen hoofdzakelijk eigen com-
posities, maar soms wordt een bestaand nummer in een nieuwe jas gesto-
ken. Het belooft een bijzonder concert te worden; entree € 7,00.
Ons laatste onderdeel is een wijnproeverij in dorpshuis Trefpunt op vrijdag-
avond 12 april om 20.00 uur. Die avond vertelt vinoloog en wijnhandelaar 
Derk Bleker van wijnhandel LeVigneron uit Bedum van alles over wijnen 
en kunt u verschillende wijnen proeven. AvecPlezier zorgt voor passende 
hapjes en de ‘wijn’muziek komt van Geert Oude Weernink en anderen op 
trekharmonica en andere instrumenten. De kosten voor deze avond 
bedragen € 25,00. Vrienden van Felicitas betalen € 20,00.
Denk eraan, wilt u komen genieten van wijnen en passende hapjes en 
muziek op deze bijzondere avond, dan moet u voor 1 april 2019 reserve-
ren. Ietwat andere voorstellingen dan u van ons gewend bent, maar mis-
schien daarom juist extra de moeite waard.
U kunt voor al onze voorstellingen nu al kaarten reserveren door een mail 
te sturen naar stichtingfelicitas@gmail.com of uw telefoon te pakken en te 
bellen naar 06 14 948 438. 
Meer informatie kunt u vinden op www.thesinge.com/cultuur/felicitas.
Wij hopen op uw komst.

Stichting Felicitas, Pluc Plaatsman

Wist-u-dat…
•  er een kerstbuffet wordt georganiseerd vóór alle Garmerwolders mét 

zoveel mogelijk Garmerwolders?
•  dit op zaterdag 15 december zal plaatsvinden?
•  het in dorpshuis De Leeuw is vanaf 17.00 uur?
•  u ons allen kunt verrassen met een eigengemaakte of zelfgekochte 

lekkernij?
•  die ook het entreebewijs is?
•  de flyer, die ook bij de Agrishop hangt, meer informatie geeft?
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Agenda

Foto van de maand

Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge

Colofon
Eindredactie
Garmerwolde
Hillie Ramaker-Tepper 050 541 5335
Marja Wijnand-de Poel 06 41 160 523
Thesinge:
Yvonne Broekhuizen 06 51 033 796
Rudy Noordenbos 06 54 604 339
Fotograaf Garmerwolde
Hieke redactie@gentexpress.nl
Fotograaf Thesinge
Koos van de Belt 050 302 3432
Henk Tammens 06 50 257 853
Penningmeester
Tjakko Tjakkes 050 549 9344
W.F. Hildebrandstraat 61
9798 PH Garmerwolde
Bank: IBAN NL74 RABO 0320 7057 49
t.n.v. Garmer en Thesinger Express
Abonnementen
Abonnementsgeld: € 16,50 p.j.
Bij autom. incasso: € 13,50 p.j.
Postabonnees: basistarief + porto
Prijs losse krant: € 1,50
Bezorgklachten
bezorgen@gentexpress.nl
of bel met de redactie
G&T Express op het internet
www.gentexpress.nl
Opmaak Aly Pepping Thesinge
Druk NetzoDruk Groningen

Volgende krant komt uit op  
21 december.
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 9 december vóór 18.00 uur 
via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Protestantse gemeente

De koeien van Pieter Holtman hebben een sluiproute 
om sneller bij de stal te kunnen komen 
(foto Koos van de Belt)

Zondag 2 december
9.30 uur ds. H. Fahner (H.A.)
14.30 uur ds. H. Fahner (dankz.)
Zondag 9 december
9.30 uur leesdienst
14.30 uur ds. R. den Hertog
Zondag 16 december
9.30 uur stud. R. de Jong
14.30 uur stud. R. de Jong

Zondag 23 december
9.30 uur ds. J. Huisman
14.30 uur ds. R. Bikker
Dinsdag 25 december
1e kerstdag 
9.30 uur kerstviering
Woensdag 26 december
2e kerstdag
9.30 uur zangdienst
Zondag 30 december
9.30 uur ds. J. Westerink
14.30 uur ds. J. Westerink

Zondag 2 december
1e advent 
9.30 uur in Ten Post 
drs. Postema uit Krewerd 
Zondag 9 december 
2e advent 
11.00 uur in Stedum 
ds. van Wingerden uit Stedum 
Zondag 16 december 
3e advent 
10.00 uur in Thesinge 
ds. Ypma uit Franeker 
Zondag 23 december 
4e advent 
11.15 uur in Stedum 
ds. Segger uit Winsum 

Maandag 24 december 
Kerstnacht
22.00 uur in Garmerwolde 
m.m.v. Gemengd Mannenkoor uit 
Garmerwolde 
meditatie verzorgd door Kees Brak 
Dinsdag 25 december 
1e kerstdag 
9.30 uur in Ten Post 
m.m.v. Christelijk Vocaal Ensemble 
Stedum 
drs. Postema uit Krewerd 

Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.00 - 11.30 
uur: Inloopochtend Noaberstee.
Elke zaterdag
Thesinge; vanaf 16.00 uur: Café 
Molenzicht open. 
Donderdag 6 december
Garmerwolde, De Leeuw; 
aanvang 20.00 uur: Ledenverga-
dering ijsvereniging Presto.
Dinsdag 11 december
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 
uur: Klaverjassen bij ‘De Soos’.
Donderdag 13 december
Garmerwolde, De Leeuw; 
17.30 uur: Feestelijk December-

diner bij de Garmerstee. Opgave 
tot en met 4 december bij Hillie 
Ramaker, tel. 050 541 53 35.
Vrijdag 14 december
-  Garmerwolde, De Leeuw; 17.00 

uur: Dorpsborrel. Dorpsgenoot 
Jan van Dijk kookt!

-  Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 
Ophalen oud papier.

Zaterdag 15 december 
-  Thesinge, Smidshouk; 16.30 uur:
  Ontsteken licht kerstboom. Zie 

artikel.
-   Garmerwolde, De Leeuw; vanaf 

17.00 uur: Kerstbuffet. Start 
18.00 uur. Zie Wist-u-dat…

Zondag 16 december
Thesinge, Kloosterkerk, 15.00 uur: 
Kerstconcert TheSingers. 
Donderdag 20 december
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 uur:
Koffiemorgen.
Zaterdag 22 december
Thesinge, café Molenzicht; 
19.30 uur: Kaartclub ‘De Een-
dracht’.
Maandag 24 december
-  Garmerwolde, kerk; 22.00 uur: 

Kerstnachtdienst m.m.v. het 
Gemengd Mannenkoor 
Garmerwolde.

-  Thesinge, Kloosterkerk; 
  20.30 uur: Kerstnachtdienst. Zie 

artikel.

Zaterdag 29 december
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen 
oud papier.
Maandag 31 december
Thesinge, Scheuvelhoes; 
15.00 uur: IJsvereniging de 
Scheuvel en Dorpsbelangen 
Thesinge nodigen iedereen uit 
voor de oudjaars middagborrel  
met carbid schieten in het 
Scheuvelhoes.

Gezocht: een bezorger voor de G&T in Ten Boer 
Voor meer informatie: 

gentexpress@hotmail.com


