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Organisatietalent 
met voetjes in de klei

Kim Aarts met haar kat Moos (foto Hieke)

In gesprek met jeugdwerker Kim Aarts

Op een zonnige maar koude ochtend spreek ik Kim Aarts in haar 
gezellige en aangenaam warme woonkamer in Ten Boer, waar ze 
met haar man Marcel en poes Moos woont. Opgroeiend in Drenthe 
 bedacht zij dat Groningen als studiestad te dichtbij was en besloot 
ze naar Utrecht te vertrekken, waar ze Cultureel Maatschappelijke 
Vorming studeerde. Na een langer verblijf in het buitenland ging ze 
aan de slag als telefoniste bij Jeugdzorg Assen. Een interne sollicita-
tie bracht haar in Groningen, waar ze aan het werk kon als jongeren-
werker. In 2002 begon Kim bij Stichting Wing (Welzijn in Groningen) 
dat later werd overgenomen door zorg- en welzijnsorganisatie MJD 
(Maatschappelijke en Juridische Dienstverlening). Al sinds 2009 is 
zij via MJD betrokken bij de gemeente Ten Boer en sinds januari 
2018 organiseert ze al haar activiteiten voor de Stichting WIJ. Inmid-
dels is ze vele jaren en activiteiten met jongeren verder.

Werken met jongeren
Stichting WIJ is een grote wijkgerelateerde, gemeentelijke organisatie met 
wel tweeëndertig moederorganisaties, die allemaal in de wijk samen
komen. Elke wijk heeft een eigen WIJ team. Eigenlijk heeft Kim twee 
banen. Zo werkt ze tweeëntwintig uur voor Stichting WIJ in de regio Ten 
Boer en twaalf uur als stedelijk coördinator van alle jeugdwerkactiviteiten 
in de stad Groningen. Ze organiseert alles vanuit huis. Een werkweek komt 
voor Kim eigenlijk al snel uit op vijftig tot zestig uur. Ondanks dat de 
gemeente Ten Boer sinds kort is opgenomen in de gemeente Groningen is 
er volgens Kim voor de doelgroep eigenlijk niet veel veranderd. Voor Kim 
ligt de verandering in het feit dat de organisatiestructuur anders is gewor
den en alles vooral wijkgeoriënteerd is. Verder werd haar functie voorheen 
omschreven als jeugd en jongerenwerker, sinds 1 januari is dit gewijzigd 
in jeugdwerker. De focus is echter hetzelfde gebleven en richt zich nog 
steeds op het samenwerken met en ontmoeten van de jeugd in de stad en 
rondom Ten Boer. Het verschil tussen haar banen is dat ze in de stad puur 
een coördinerende rol heeft, terwijl ze in de regio, zoals ze het zelf zegt, 
echt met de voetjes in de klei staat en de groepen jongeren zelf begeleidt. 
Dit laatste vindt meestal plaats na kantooruren, in de avonden en in de 
weekenden. Voor het organiseren van de activiteiten werkt ze samen met 
heel veel vrijwilligers. De leeftijd van de doelgroep waar ze zich op richt 
begint bij twaalf jaar, maar soms doen ook kinderen vanaf groep zeven en 
acht mee. Die groeien zo op een natuurlijke manier mee met de rest en dat 
heeft zijn voordelen voor de binding met de wat oudere kinderen.

In Thesinge werkt Kim met een groep van tien tot en met veertien jaar, een 
leuke, homogene groep. Ze werkt er, net als in Ten Boer, samen met het 
jongerenbestuur. In Thesinge bestaat dat uit jongeren van zeventien tot 

eenentwintig jaar. In Garmerwolde is de groep jongeren waar Kim mee 
werkt de afgelopen jaren erg gegroeid. Die groep is erg divers qua leeftijd, 
opleidingsniveau en achtergrond. Het valt haar op hoe sterk de cohesie 
tussen deze jongeren is en dat zij elkaar ondanks de leeftijds verschillen 
overal mee helpen. ‘Het is echt een hele hechte groep.’  Contacten worden 
onderhouden in een WhatsAppgroep, waarin jongeren zelf ook met voor
stellen komen om iets te organiseren. Kim gaat dan samen met hen kijken 
of ze iets kunnen ontwikkelen. ‘Je hoopt dat ze hierdoor zelf contacten 
gaan leggen en van daaruit samen dingen gaan ondernemen.’
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Skiën bij Kardinge: een van de activiteiten die Kim afgelopen jaar heeft 
georganiseerd. V.l.n.r. Wende Bijsterveld, Mette Jettinghof en Yildou 
Bouma. (foto Kim Aarts)

Dinsdag 22 januari was de voorlichtingsavond 
van de gemeente Groningen over het herstel van 
de Lageweg. De zaal was redelijk gevuld met 
zo’n 25 bezoekers. Veel van hen aanwonenden 
van de Lageweg, waaronder verschillende agra
riërs en andere ondernemers met grote voertui
gen, maar ook inwoners van Thesinge en 
 Garmerwolde met vragen over de inrichting en 
veiligheid van de weg. Die laatsten werden door 
spreker Herman Peletier van de gemeente direct 
teleurgesteld: verkeerskundige Jeroen Bekhof, 
verantwoordelijk voor de veiligheidsmaatregelen, 
was ziek afgehaakt. De avond ging dus puur 
over constructieaspecten van de weg. 

Over de huidige Lageweg kon Peletier kort zijn: 
‘Die weg is helemaal op! Zowel ondergrond als 
deklaag moeten totaal gesloopt worden. Boven
dien is er nogal wat vervuiling aangetroffen. De 
weg moet dus laag voor laag nieuw opgebouwd 
worden.’ Het uitgetrokken budget moet dan ook 
flink omhoog. De nieuwe weg krijgt een dege
lijke fundering van puin met wapening, met 
daarop asfalt. De weg wordt ca. 4,20 m breed. 
Daarnaast, op de uitlopers van de fundering, 
komen, ter vervanging van de huidige zwarte 
bermen, stroken van 40 cm die gebruikt kunnen 
worden als uitloop voor brede voertuigen. Van 
de drie varianten voor die stroken (glad beton, 
betonklinkers met begroeiing of kronkelbeton 
met begroeiing) werd met een grote meerder
heid voor de eerste gekozen, omdat dan ook 

Lageweg wordt vanaf mei flink aangepakt

fietsers van de stroken gebruik kunnen maken. 
Er komt namelijk geen apart fietspad.
De werkzaamheden beginnen waarschijnlijk in 
mei 2019 in Thesinge en duren minimaal drie 
maanden. In die tijd kan de Lageweg niet als 

doorgaande weg gebruikt worden. Alle wonin
gen en bedrijven blijven tijdens de werkzaam
heden wel bereikbaar.

Rudy Noordenbos

Herman Peletier beantwoordt vragen tijdens de informatieavond (foto Koos van de Belt)

Activiteiten
Elke maand wordt er wel iets georganiseerd. Er is een poster in de vorm 
van een kalender met de activiteiten van januari tot aan de zomervakantie, 
voor de leeftijd van vier tot en met achttien jaar. Ook krijgen jongeren een 
brief in de bus waarin zij worden uitgenodigd om deel te nemen. Kim bena
drukt dat de activiteiten vooral een middel zijn en niet zozeer een doel op 
zich. Het gaat om het welzijn van de jongeren, waarbij ook het signaleren 
van problemen een belangrijk onderdeel is. In het samenzijn draait het om 
het ontwikkelen van sociale vaardigheden, ervoor zorgen dat er ‘luikjes’ 
worden geopend en talenten ontwikkeld. Naast fysieke activiteiten waarbij 
deelnemers moeten samenwerken, zoals lasergamen, paintballen of klim
men, zijn er ook voorlichtingsactiviteiten waarin onderwerpen als verliefd
heid, weerbaarheid, omgaan met sociale media en groepsdruk centraal 
staan. Een voorbeeld is de bijeenkomst ‘Liefde en Genot’ in april. Daar 
werken jongeren onder andere met vragenkaarten zodat verschillende 
thema’s aan bod komen. In deze bijeenkomsten worden de jongeren vaak 
in leeftijd opgedeeld, omdat de ontwikkeling in deze leeftijden natuurlijk 
verschilt. 
Eén keer per jaar, in juli, is er voor alle dorpen een gezamenlijke groeps
activiteit in Harkstede. Daar komen wel vijftig jongeren op af. Met zijn allen 
gaan ze dan waterskiën, banaanvaren en klimmen. Voor ouders moet het 
zo laagdrempelig mogelijk zijn om hun kinderen deel te laten nemen. Kim: 
‘Het mag nooit zo zijn dat kinderen vanwege het geld niet mee kunnen 
doen. Daarom is de bijdrage die gevraagd wordt laag, variërend van nul 
tot vijf euro. Alleen de activiteit in Harkstede is met zeven euro vijftig iets 
duurder. Inmiddels kunnen we ook in deze regio gebruik maken van de 
Stadjerspas.’ Daarmee kunnen jongeren gratis deelnemen aan alle 
kalender activiteiten. Voor het realiseren van de verschillende activiteiten 
wordt ook samenwerking gezocht met andere organisaties, bijvoorbeeld 
met jeugdwerk To Be Jong uit Ten Boer. Onlangs heeft Kim met Dorps
belangen Garmerwolde gesproken om te kijken wat zij voor elkaar kunnen 
faciliteren: ‘Door samen te werken kun je veel aan elkaar hebben. Zo 
proberen we voor elke leeftijd iets goeds aan te bieden.’

Tot slot
Kim omschrijft zichzelf als een echte welzijnswerker, die zich inzet voor 
het ontmoeten via zinvolle vrijetijdsbesteding en talentontwikkeling. ‘Ook 
al kwam het werk min of meer toevallig op mijn pad, ik ben heel blij dat het 
zo is gelopen. Ik vind het ook wel een beetje een teken. Je kunt nog zoveel 
willen en plannen, uiteindelijk is het ook een combinatie van geluk en 
ergens op de juiste plek en tijd zijn. Ik vind het gewoon heel erg leuk om 
te doen. Daarbij heb ik de luxe om alles zelf in te delen en heb ik veel 
vrijheid. De dynamiek en afwisseling van mijn twee banen past heel erg 
bij mij.’ Ter afsluiting vult Kim nog aan: ‘Als je als jongere of oudere mee 
wilt helpen of mee wilt denken, meld het vooral! 
Bellen, mailen (kim.aarts@wij.groningen.nl), via Instagram, Facebook of 
flessenpost, het maakt mij niet uit!’

Laura Koops
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Al jong besmet met het politieke virus

Jan Joling kreeg als nestor van de gemeenteraad Ten Boer en raadslid 
voor het CDA tijdens de laatste vergadering van de gemeente Ten Boer 
een koninklijke onderscheiding opgespeld. Letterlijk een schouderklop 
waard.(foto Koos van de Belt)

Iets doen voor de maatschappij, dat is de drijfveer voor Thesinger 
Jan Joling om zich, naast zijn dagelijkse werkzaamheden, te  wijden 
aan de politiek en andere bestuurlijke functies. De kiem hiervoor 
werd gelegd tijdens visites aan zijn opa Hessels, destijds wethouder 
van de gemeente Beilen. De daar aanwezige mannen discussieerden 
regelmatig in de appelhof over politieke zaken. Dit vond de jonge 
Jan zo interessant dat hij zich al vroeg aanmeldde bij de Arjos, de 
jongerentak van de ARP (Anti  Revolutionaire  Partij). Een stap die 
uiteindelijk leidde tot een 20-jarig raadslidmaatschap voor het CDA 
in Ten Boer en een koninklijke onderscheiding bij zijn afscheid.

Naar Thesinge
In 1970 verhuisde Jan met zijn vrouw Sjoukje, zijn ouders en zijn zusters 
van de Drentse zandgrond naar de Groninger klei. Ze begonnen samen een 
veehouderij op de boerderij van Jan van Hemmen aan de Thesingerweg. 
Met dertig koeien, een nieuwe stal en een woonhuis dat door de twee gezin
nen Joling werd bewoond. Hun drie kinderen werden er geboren, de zusters 
vlogen uit en de ouders verhuisden in 1979 naar de G.N. Schutterlaan.
Bestuurlijke zaken namen al snel een deel van Jans tijd in beslag: het water
schap, de Melk controlevereniging Garmerwolde, de ARP en de Christelijke 
Boeren en Tuindersbond (CBTB) afdeling Thesinge. In de jaren tachtig 
verenigden ARP, CHU en KVP zich tot het huidige CDA. Een decennium 
later ging de CBTB met de  Groninger Maatschappij van Landbouw op in de 
NLTO. Ook de schoolvereniging en de kerk deden een beroep op Jans tijd 
en inzichten. Het kostte veel lees en uitzoekwerk om zich grondig voor te 
bereiden op alle vergaderingen. Een kolfje naar zijn hand.

Gemeenteraadslid
Eind jaren negentig van de vorige eeuw  het lijkt langer geleden dan je 
denkt  schoof Jan vanuit de schaduwfractie van het CDA op naar een 
zetel in de gemeenteraad van Ten Boer. De door de familie verzamelde 
knipsels uit diverse media laten een beeld zien van verschillende, soms 
herhaaldelijk terugkerende, dossiers. Die van het zwembad de Blinkerd, 
de sportvelden en de hondenbelasting vallen in positieve zin op. En ook, 
mede door Jans vasthoudendheid, de realisatie van een manege in lande
lijke omgeving (aan de Lageweg tussen Thesinge en Garmerwolde) en 
niet, zoals eerst de bedoeling was, op het industrieterrein van Ten Boer. 
Een hoofdpijndossier was de (te dure) aankoop van de  gronden bij Wold
dijk, die mede door de daarop volgende economische depressie een finan
ciële strop werd voor de gemeente en leidde tot een artikel12 status. Een 
persoonlijk drama was het onverwachte overlijden van medeCDAraadslid 
Coby de Vreugd in 2006.

Jan kijkt al met al met een goed gevoel terug op zijn twintigjarige raads
periode. Hij was degene die moties en amendementen introduceerde in 
de raad. Een destijds nieuwe aanpak, die weerstand opriep, maar nu een 
gebruikelijke werkwijze is. Tegelijkertijd is Jan blij dat er een eind aan het 
raadswerk is gekomen. De laatste jaren vielen hem niet mee. Zijn chroni
sche ziekte, sterk verergerd door een ongelukkige val, en de impact van 
het onverwachte overlijden van zoon Geerrard, maakten dat hij zich niet 
meer zo intensief met het raadswerk bezig kon houden als hij gewend 
was. Hoewel zijn vrouw Sjoukje, in de loop der jaren ook enigszins besmet 
met het politieke virus, hierbij de kanttekening plaatst dat het, in haar 
ogen, ook wel wat minder  fanatiek en vasthoudend kon.
 

Afscheid
Het einde van Jans raadsperiode valt samen met het einde van de Gemeente 
Ten Boer. Het jarenlange samenwerkingstraject én de intensieve voorberei
ding geeft Jan vertrouwen in de toekomst. Toch zegt hij: ‘Als je diep in mijn 
hart kijkt en als we alles terug konden draaien, zou het logischer zijn dat de 
plattelandsgemeente Ten Boer bij de plattelandsgemeente Bedum was aan
gesloten. Maar met Groningen zijn we beslist niet verkeerd uit’. Door de 
decentralisatie van (zorg) taken komt er veel op een gemeentelijke orga
nisatie af. Iets wat een kleine gemeente niet kan realiseren. Er moet nog wel 
veel geregeld en afgestemd worden. Denk maar aan de belastingen, ver
ordeningen en subsidies. Een vertragende factor hierbij is dat de standpun
ten van de voormalige gemeente Haren nog niet zijn uitgekristalliseerd.

Inmiddels is het een maand geleden dat Jan voor zijn raadswerk onder
scheiden werd met een lidmaatschap in de Orde van Oranje  Nassau en 
hierbij een lintje kreeg opgespeld. 
Ook is het een maand geleden dat hij en Sjoukje intrek namen in een 
comfortabele, gelijkvloerse, woning aan de Molenweg. De werkzaamhe
den op de boerderij worden overgenomen door dochter Janet en haar 
gezin en de CDA werkzaamheden door twee kundige en goed gefacili
teerde (stad) Groninger raadsleden. Jan is uit de actieve politiek gegaan 
maar de, in opa’s appelhof gekiemde, politiek is zeker niet uit Jan.

Roelie Karsijns-Schievink

In de vorige G&T zijn de verdiensten van Peter Heidema al uitgebreid 
beschreven. Dat hij vooral voor zijn verschillende bijdragen als 

vrijwilliger in Thesinge tijdens de laatste raadsvergadering van de 
gemeente Ten Boer een Koninklijke onderscheiding kreeg opgespeld 
is dan ook meer dan verdiend. Voor Peter was het wel een geweldige 

verrassing. 
Om de felicitaties van Ina en zijn drie kinderen te kunnen ontvangen 

moesten ze zich terugtrekken in de magazijnruimte van het 
gemeente huis. Hopelijk hebben ze in Groningen een geschiktere 

ruimte voor dergelijke festiviteiten. Maar dat hij en Ina er blij mee zijn 
lijkt wel duidelijk. 

(foto en onderschrift Koos van de Belt)
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Kerst en oud & nieuw in beeld
Op zaterdag 15 december was er een 
dorpskerstbuffet in dorpshuis De Leeuw, 
georganiseerd door Maud en Annemieke. 
Iedereen nam zelfgemaakt ‘warm eten’ 
mee. Zo konden soms twee dezelfde 
gerechten toch heel anders van smaak zijn. 
Velen hebben zo hun kookkunst aan een 
leuke, grote groep kunnen presenteren.  
De bakken en schalen gingen alom leeg en 
met volle buik en brede glimlach keerde 
men huiswaarts. Maud en Annemieke 
kunnen op een geslaagd kerst buffet 
terugkijken. 
(tekst en foto Sieb-Klaas Iwema)

Voor de tiende keer hebben de Trekpadbloazers 
tijdens kerstnacht hun rondje muziek door 

Garmerwolde gedaan. Hier en daar werd hen wat 
te drinken aangeboden, wat in dank werd 

aangenomen. 
(tekst en foto Sieb-Klaas Iwema)

Het was een mooie kerstnachtdienst in een volle NH kerk met het Gemengd Mannenkoor en een bijna geheel 
gerestaureerd kerkorgel. Na een stuk kerstbanket en chocolademelk of glühwein, en na elkaar goede kerstdagen 
te hebben gewenst, trok men in de mooie, stille nacht richting huis. (tekst en foto Sieb-Klaas Iwema)
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Organisator en fotograaf 
Sieb-Klaas Iwema legt het 

carbidschieten op oudejaarsdag 
in Garmerwolde vast terwijl de 

bal met harde knallen en 
zichtbare vlammen uit de bus 

wordt weggeschoten. 
(foto Henk Remerie)

Blijkbaar is carbidschieten minder gevaarlijk 
dan het lijkt. Geluid en gassen deren Willard 
Wigboldus en Pieter Boes niet bij de voor-
bereiding voor weer een oorverdovende knal. 
(foto Koos van de Belt)

Levi Bol stond erop dat zijn 
moeder hem wakker zou maken 

om de Kerstbloazers op kerst-
morgen te horen en zien spelen 

en zingen. Vanuit de vensterbank 
lukte dat prima. 

(foto Koos van de Belt)

De nieuwjaarsborrel in dorpshuis de Leeuw 
werd dit jaar aangeboden door Vereniging 
Dorpsbelangen Garmerwolde en Dorpshuis de 
Leeuw, met subsidie van de voormalige 
gemeente Ten Boer. Het stamppotbuffet werd 
voorbereid door de drie koks van de avond: 
v.l.n.r. Gerrie Zeedijk, Jan van Dijk en 
Karin Lugtmeijer. (foto: Hieke)
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Zaterdag 19 januari was in café Molenzicht in Thesinge de avond van de 
gemengde gevoelens. Vrolijkheid om de humor van het veertigste 
 optreden van Thomasvaer en Pieternel tijdens de Nijjoarsveziede, maar 
ook treurnis omdat het echt het allerlaatste optreden van het illustere duo 
was. OerThomasvaer Roelf Jansen moest al in 2017 stoppen en werd 
uitstekend vervangen door Jan Mollema. Nu vond ook Roelie Dijkema dat 
het tijd was voor haar afscheid. Zelfs de prachtige, humoristische ode aan 
haar van Trijn Dijkstra en Andries van der Meulen kon daar niets aan 
veranderen. Maar er waren meer gemengde gevoelens in de volledig uit
verkochte zaal. Enthousiasme en plezier over het afwisselende  programma 
van het bestuur van Dorpsbelangen, maar de aankondiging van Dora 
Westra dat dit de laatste editie van de Nijjoarsveziede in haar café was, 
wekte bij veel bezoekers een gevoel van weemoed op. De lange tafels 
met papieren kleedjes, nieuwjaarsrolletjes en brandewijn met rozijnen, 
Dora en familie achter de bar, Remi met vaste hand en ijzeren geheugen 
in de zaal. Het is allemaal voorbij … Volgend jaar is het dorp welkom bij 
een totaal nieuwe opzet van deze avond in dorpshuis Trefpunt.

Rudy Noordenbos

Een lach en een traan bij laatste Nijjoarsveziede oude stijl

Roelie voor het laatst in haar rol als Pieternel 
(foto Andries van der Meulen)

1 Z E V E N     

2 R A M A K E R  

3 S C H A A P H O K  

4 E E N D R A C H T  

5 T W A A L F  

6 H E U V E L M A N S  

7 S C H I L D E R  

8 G E W E I D E  

9 Y P E Y  

10 K L O K S M E R E N  

11 Z E V E N T I G

12 T O E N T J E P R O A T  

13 F I E T S S N E L W E G  

14 N O S T A L G I E  

15 D E L E E U W  

16 D A M S T E R D I E P  

17 M E Z I E K  

18 L O P E N D E T E N  

19 K E R S T B L O A Z E R S

20 D E N O U D S T E N  

21 H E I D E M A  

22 H A R E N  

Nieuwe Vertezzels
Na veertig jaar Thomasvoar en Pieternel in Thesinge is er op de 
Nijjoarsverziede van 2019 door Dorpsbelangen een vierde bundel 
‘Vertezzels’ uitgebracht. Naast de nieuwe bundel zijn ook de eerder 
uitgebrachte delen nog te bestellen. 
Deel 1: 19821991 (blauw), deel 2: 19922001 (wit), 
deel 3 20022011 (groen) en het nieuwe deel 4: 20122018.

U kunt uw bestelling doorgeven aan Annelies Hofstede, 
G.N. Schutterlaan 13 of via email: annelies.hofstede@thesinge.com. 
Het bedrag van € 5,00 per bundel kunt u overmaken op 

NL49 BUNQ 2031 7844 63 t.n.v. A. Hofstede of 
contant betalen als u uw bestelling doorgeeft. 

In Thesinge, Garmerwolde en Ten Boer 
worden de bestelde bundels medio 
februari zonder verzendkosten 
thuisbezorgd.

Annelies Hofstede

De vier bundels Vertezzels, 
een overzicht van 1982 tot en 
met 2018

Oplossing en winnaars 
kerstpuzzel 2018
Zoals hiernaast te zien is was de oplossing in het grijze gedeelte ‘Vaarwel 
gemeente Ten Boer’. Niet minder dan negen inzenders hadden dit goed, 
wat geen record is in de (nog jonge) geschiedenis van de G&T kerst
puzzel, maar voldoende voor een prijzenfestival. 
Toch bleek de puzzel nog verassend pittig op sommige plekken. Sterker 
nog: hoewel binnen onze eigen redactie enkelen dachten dat ze bepaalde 
opgaven goed hadden bleek dat toch niet altijd juist. Daarom hier de vol
ledige oplossing, zodat u kunt controleren of u ook bij alle (cryptische) 
opgaven het juiste antwoord had.
Uit de correcte inzendingen zijn drie winnaars getrokken: 
1) Jos Mocking, Garmerwolde, 2) Wim Ritsema, Thesinge en 
3) Abel Menger, Garmerwolde. Gefeliciteerd! 
Jullie ontvangen binnenkort een cadeaubon voor de Agrishop.
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Timmerbedrijf Ridder verruilt Diekje voor Swieneschuren
Voor de bewoners van de Dijk in Thesinge 
was het jarenlang een vertrouwd gezicht: de 
witte bussen van Timmerbedrijf Ridder die 
regelmatig heen en weer reden langs het 
 water. Soms afgewisseld met een container-
transport of een moeizaam manoeuvrerende 
vrachtauto van een leverancier. Die situatie 
behoort nu tot het verleden. Timmerbedrijf 
Ridder is verhuisd. Appie en Heidi Ridder 
 verruilden hun te kleine en voor leveranciers 
moeilijk bereikbare werkplaats aan de Dijk 
voor de voormalige varkensstallen van de 
 gebroeders Jansen aan het einde van de 
 Bakkerstaat. Een verhuizing met veel voor-
delen.

Te klein behuisd
Zeven jaar geleden, op 1 januari 2012, begon
nen Appie en Heidi hun bedrijf. Appie had als 
timmerman en uitvoerder al ruim 25 jaar erva
ring in het vak en Heidi nam de financiën en 
administratie voor haar rekening. Het bleek al 
snel een succes. De klanten waren tevreden en 
het bedrijf groeide. Op dit moment zijn ze met 
z’n zessen, Appie en Heidi en vier ingehuurde 
krachten. Als opslagruimte en werkplaats maak
ten ze gebruik van de schuren van ‘opa’ Menno 
Ridder aan de Dijk. ‘We waren natuurlijk blij dat 
dat kon, maar het was geen ideale situatie’, kijkt 
Appie terug. ‘Eigenlijk hadden we zowel binnen 
als buiten direct al te weinig ruimte. Vracht
verkeer kon er moeilijk komen en we hadden net 
te weinig plek om onze materialen en voorraden 
goed op te slaan. Werk voorbereiden moest in 
een smalle ruimte binnen, of in de buitenlucht. 
Bovendien was het in de achtertuin van mijn 
vader, dus we moesten ook opletten dat we niet 
de hele dag kabaal maakten of per ongeluk zijn 
auto klem zetten.’

Mooie stallen
Eigenlijk was Appie dus al tijden op zoek naar 
een beter geschikte werkplaats, of naar een 
stukje land waarop hij zelf een schuur kon bou
wen. Het liefst in of rond Thesinge, want daar ligt 
zijn hart en wonen veel van zijn klanten. Maar 
dat bleek lastiger dan verwacht. ‘Het land of de 
schuren waren er wel’, vertelt Appie, ‘maar ze 
waren niet te koop, of veel te duur. Of er was 

Appie in de swieneschuren voor de grote verbouwing (foto Henk Tammens)

geen bouwvergunning te krijgen.’ Vanuit hun 
achtertuin aan de Luddestraat hadden Heidi en 
hij al vaak hun oog laten vallen op de voormalige 
varkensstallen van de gebroeders Jansen. Wat 
vervallen, bedekt met asbest, maar wel met een 
degelijke basis. ‘Ik houd van oude Thesinger 
gebouwen en huizen. Ze zijn beeldbepalend 
voor het dorp. Bovendien liggen die stallen daar 
op een schitterende plek. Ik zou het doodzonde 
vinden als dat land verkocht zou worden en de 
nieuwe eigenaar die gebouwen zou afbreken. 
Maar ik kon ze helaas niet kopen. Roelf Jansen 
had al regelmatig laten weten dat ze niet te koop 
waren. Misschien ooit, maar nu niet. Maar ik 
mocht ze wel huren als ik ruimte nodig had. Dus 
hebben we die grote schuur een paar jaar geza
menlijk gebruikt. Onze spullen tussen die van 
hen. Niet ideaal, maar het loste wel tijdelijk ons 
ruimtegebrek op.’

Schot in de zaak
Zo’n twee jaar geleden kwam er opeens bewe
ging in de zaak. Heidi: ‘Het moment was geko
men. We moesten om tafel om over de koop te 
praten. Wij blij natuurlijk, maar toen bleek dat we 
er nog niet waren. Alleen de schuren kopen was 
niet mogelijk, we moesten het weiland ernaast 

ook kopen. Na wat rekenwerk kwamen we 
erachter dat de hypotheeklasten veel hoger 
 zouden zijn dan de opbrengst als we dat land 
zouden verhuren. Dat kon niet uit. We moesten 
dus een derde partij vinden die dat eerste wei
land van het Klunder wilde kopen en ons de 
schuren gunde. Dat is niet zo lang geleden 
gelukt en daarna is het heel snel gegaan.’ ‘Wij 
zijn nu eigenaar van de twee schuren, de oprit 
vanaf de Bakkerstraat en de grond direct rond 
de stallen, inclusief het stukje waar die Voda
fonemast op staat,’ vult Appie aan.

Put werk
Eind vorig jaar is Appie met de verbouwing begon
nen. ‘Eerst hebben we ca. 300 m2 asbest van de 
daken laten verwijderen door een gecertificeerd 
bedrijf. Daarna konden we een start maken met 
het renoveren. ‘We wilden de vertrouwde uitstra
ling behouden. Ik denk ook dat dat goed gelukt is. 
Toch is er binnen en buiten al veel veranderd. We 
hebben een nieuw dak gemaakt met isolerende 
dakplaten, de gevel is wat opgeknapt, maar dat 
pakken we na verloop van tijd nog beter aan, de 
varkensboxen zijn eruit gesloopt, we hebben 
beton gestort voor nieuwe vloeren, noem maar 
op. Eind december waren de nieuwe werkplaats 
en opslag klaar om ingericht te worden. Half 
 januari hadden we zo ongeveer alle materialen en 
gereedschappen van het Dijkje verhuisd, op een 
paar dingetjes na die nog uitgezocht moeten 
 worden. Al met al was dat toch een beste put werk 
omdat we het allemaal in het weekend en in de 
vrije uurtjes moesten doen. Met de geplande kan
tine zijn we nog hard aan het werk, maar dat komt 
ook wel goed.’ Appie en Heidi zijn heel tevreden 
over het resultaat tot nu toe. ‘We hebben nu alles 
onder een dak. Goed bereikbaar voor iedereen en 
met ruimte voor extra voorraden. Maar ik ben niet 
alleen blij vanwege de ruimte die we nu hebben, 
maar ook omdat die swieneschuren blijven 
bestaan. Dat vind ik leuk, dat voelt goed!’ ‘En’, vult 
Heidi lachend aan, ‘ik kan nu vanuit ons eigen 
huis bekijken wat die mannen allemaal aan het 
doen zijn overdag!’

Rudy NoordenbosEn de werkplaats in de schuur na de verbouwing (foto Henk Tammens)
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Voor Garmerwolder topschaatsers Lennart 
Velema en Esmé Stollenga kende het huidige 
schaatsseizoen een zeer goede start, waarover 
bericht is in de G&T Express van afgelopen 
november. In de tussentijd hebben ze allesbe
halve stilgestaan, daarom hier een kort over
zicht van de belangrijkste gebeurtenissen van 
de afgelopen twee maanden.
Voor duizendmeterspecialist Lennart Velema 
gaat het seizoen tot nu toe erg lekker. Eind 
 okto ber evenaarde hij op die afstand al zijn per
soonlijk record (PR) van 1:08.90. Die goede 
start heeft hij kunnen doorzetten, want in het 
laatste weekend van 2018 op het NK afstanden 
in  Thialf verbeterde hij ook nog eens zijn PR op 
de 500 meter naar 35.26 en eindigde daarmee 
op een nietonverdienstelijke tiende plek. Op 
zijn eigen afstand  de 1000 meter  reed hij in 
de slotrit tegen de uiteindelijke winnaar, 
 Olympisch kampioen Kjeld Nuis. Ook al verloor 
hij die rit, Velema werd knap zevende. En dat op 
slechts een honderdste van een seconde achter 
zijn kersverse gemeentegenoot Dai Dai Ntab. 

Schaatsers Velema en Stollenga gaan hard
Begin december mocht Lennart tijdens de 
wereld bekerwedstrijden in Polen ook nog star
ten op de 1000 meter en reed daar in de Bgroep 
zelfs naar het brons!

Sprintster Esmé Stollenga reed begin dit sei
zoen ook al PR’s op zowel de 500 als de 1000 
meter, waardoor ze ook nog eens een ticket 
verdiende voor de wereldbekerwedstrijden in 
Japan van eind november. Na dat avontuur 
mocht zij twee weken later wederom deel nemen 
aan de wereldbeker, deze keer in Polen. Daar 
werden voor haar op zowel de eerste als de 
tweede 500 meter wederom zeer snelle tijden 
op het bord genoteerd: 39.75 en 39.49. Het lijkt 
warempel wel alsof ze niet meer boven de 40 
seconden kan komen! Sterker nog, op het NK 
afstanden verbeterde zij andermaal dit seizoen 
haar PR naar maar liefst 38.77, waarmee ze op 
de negende plek eindigde. 

En dan, vers van de pers: het NK sprint in  Thialf 
van afgelopen weekend. Esmé Stollenga reed 

zich naar een zeer prijzenswaardige negende 
plaats op het eindklassement. In de eerste 500 
meter reed ze ondanks een enigszins mislukte 
start toch ‘gewoon’ onder de 40 seconden en de 
dag erna ging ze in de tweede run zelfs weer 
onder de 39 seconden! Op de 1000 meter reed 
ze maar liefst 1:16.53 en schaatste daarmee 
meer dan een seconde sneller dan haar in okto
ber gereden PR.
Met zijn derde plaats in het eindklassement liet 
Lennart Velema helemaal van zich horen. Na 
 jaren in de luwte van de absolute top te hebben 
geschaatst staat hij nu op het podium! Onmis
kenbaar verliep dit toernooi voor Lennart uiter
mate fijn: zowaar elk van de vier ritten schaatste 
hij onder zijn oude PRtijden (zie hierboven) en 
verscherpte deze naar 35.07 en 1:08.60. 
Als de ontwikkeling van deze twee toppers zo 
doorzet gaan we ongetwijfeld nog veel meer 
van ze horen, dit seizoen én de aankomende 
jaren! 

Harjo de Poel

Het betreden van het ijs is te allen tijde voor 
eigen verantwoording

Dat lazen we bij het betreden van het rookvrije 
Scheuvelhoes op vrijdag 30 november 2018.
‘We gaan beginnen,’ zei waarnemend voorzitter 
Hans Wind; Martin Wierenga was verhinderd.
Het wachten was op een aantal heren, die 
elders iemand uit Spanje moesten begeleiden. 
Het zijn bij vergaderingen meestal de heren die 
te laat komen, zo valt mij telkens op.
U leest het goed: rookvrij! Dat kostte trouwens 
wel een lid dat zeer trouw kwam.
We noemen nu enkele punten die besproken 
werden:
   De prijs van de consumpties wordt niet ver

hoogd en dat geldt ook voor de contributie.
  Er is een nieuwe (stevige) voorzittershamer.
   Er komt een slot op de tussendeur, zodat je  

’s morgens kunt schaatsen en je, ook belang
rijk, naar het toilet kunt.

   Alles wordt nog bemenst door vrijwilligers.
   Op de agenda bij de financiën (Wim Ritsema 

was verhinderd dus Alfred Ottens nam waar) 
stond ‘verdichte winst’. Dat bleek een vakterm 
te zijn, maar wat het nu betekende, daar zijn 
we niet achter gekomen.

   Iemand vroeg: ik zie geen subsidie staan, 
 vragen jullie dat aan? ‘Neen!’

   Paul: Hoe zijn jullie bereikbaar? ‘We hebben 
niet echt een adres, we zijn een klein dorp en 
mondtotmondreclame doet het altijd goed.’ 
Of moet het antwoord luiden: via De Dijk?

   Jan Dolfijn: Misschien een bordje met ijsbaan 
erop? Dat hangt er inmiddels (snel geregeld), 
vooraan aan De Dijk. En nu maar hopen dat 
het gaat vriezen.

   Arend Hoekstra: Hoe hangt de vlag erbij? 
‘Aan de hut!’

De Scheuvel

De heren Jan Dolfijn en Kor Ganzeveld stelden 
zich herkiesbaar en werden dan ook met ruime 
meerderheid herkozen. In de pauze was er loot
jesverkoop.

Activiteiten 2018-2019
Er was met oudjaarsdag carbidschieten en een 
glas. Dit werd georganiseerd door de Scheuvel 
en Dorpsbelangen.
De kinderen gaan in 2019 weer schaatsen in 
Kardinge. 
Over een jaar bestaat de Scheuvel 100 jaar. Hoe 
geven we daar invulling aan? Kunnen we dat 
combineren met het dorpsfeest van 2020? We 
zullen het zien!

Uit de notulen van
   1921: Joh. Postma krijgt 1 gulden voor het 

baanvegen.
   1923: H. van der Veen levert 3 eenden voor 4 

gulden 20.
   19241925: van 29 leden wordt 50 cents con

tributie ontvangen.
   19251926: er is een nadelig saldo van 2 gul

den 48 en halve cent.
   datum niet vermeld: rekening van J.P.  Heidema, 

telef. No.6, Thesinge, voor ijsclup: paard 
(baanvegen): 2 gulden 50 + 5 bezems vijfen
zestig cent.

Jakob van der Woude

Terwijl er bij het begin van de eerste vorstperiode van deze winter al een dun ijslaagje op het 
Maar ligt hebben de schapen de ijsbaan in Thesinge nog in bezit. Of ze denken dat het winter-
weer niet doorzet of dat ze alsnog verweiden om natte voeten te ontlopen weten we ondertussen. 
(foto Koos van de Belt)
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Per 1 januari is Arjan Leijssenaar de voor-
zitter van voetbalvereniging GEO. Hij volgt 
Wim Benneker op die het stokje na vijftien 
jaar voorzitterschap overdroeg. ‘Wim heeft 
mij goed ingewerkt en met alle vragen kan 
ik bij hem terecht. Ik heb na de vraag of ik 
deze taak wilde overnemen niet lang hoe-
ven nadenken. Ik vind het leuk om te doen 
voor deze gemoedelijke club. Het is een 
mooie groep mensen die de club bestaans-
recht geeft. Het behoud hiervan staat voor 
mij voorop. De vrijwilligers zorgen voor een 
fijne sfeer in het clubhuis en op de velden. Ik 
noem geen namen maar iedereen bij de club 
weet wel over wie ik het heb.’

Samen spelen 
Arjan is veertien jaar geleden vanwege knie
problemen gestopt met voetbal. Zijn hele jeugd 
heeft hij gevoetbald. Als kind in Hoogeveen en 
later bij Lycurgus in Groningen. De laatste twee 
jaar van zijn carrière bij GEO. Hij woont met zijn 
vrouw Janiene tweeëntwintig jaar in Thesinge 
en is vader van twee zonen. De oudste, Joris, 
heeft gevoetbald maar is overgestapt naar 
 dansen. Hij is twaalf jaar en besteedt wel twaalf 
uur per week aan training. Hij vindt het prachtig, 
is heel gemotiveerd en gaat nooit met tegenzin 
naar de dansschool. De jongste zoon, Bas, is 
negen jaar en voetbalt bij JO11 (Jeugd Onder 11 
jaar). Samen met Niels Steenstra is Arjan hun 
trainer en leider. Dit betekent op zaterdag bij de 
wedstrijd coachen en begeleiden. ‘Ook als ik 
deze taak niet had, zou ik langs de lijn staan als 
mijn zoon speelt. Dat vind ik gewoon leuk en dus 
is het voor mij geen opgave. Een teamsport is 
voor de ontwikkeling van sociaal gedrag heel 
belangrijk. Samen spelen in een prettige sfeer 
en daarbij leren van elkaar is het uitgangspunt. 
De zaken voor de jeugd worden binnen het 
bestuur door jeugdcoördinator Michel Harkema 
goed geregeld. Ook de samenwerking met 

De nieuwe voorzitter van GEO

Omlandia loopt soepel. De gemeente Gronin
gen neemt de afspraken die gemaakt zijn met de 
gemeente Ten Boer over. We hoeven geen grote 
veranderingen te verwachten.’

Steentje bijdragen …
In het dagelijks leven is Arjan hoofd Zorg aan  
het Dialyse Centrum van het UMCG. Dit is zijn 
nieuwe baan per 1 januari jongstleden. Hij heeft 
hiervoor vier jaar gewerkt als algemeen  manager 
in de Dr. S. van Mesdagkliniek. Van oorsprong  
is Arjan verpleegkundige en dialyse verpleeg
kundige. Hij heeft een management opleiding in 
de zorg gedaan en daarna de studie Toe gepaste 
Bedrijfskunde. Bestuurlijk brengt Arjan de nodige 
ervaring mee voor GEO. En met het huidige 

bestuur, waarin Matthijs Welling secretaris is, 
Johanna van Zanten penningmeester, Laurens 
van de Kamp wedstrijdsecretaris, Bert Harms de 
logistiek verzorgt en Jacob Arends de sponsorza
ken, is het voortbestaan van de club gewaarborgd. 
Arjan: ‘Er liggen plannen om verduurzaming aan 
te brengen. We denken aan led verlichting, een 
nieuwe ketel of misschien wel een warmtepomp 
en zonnepanelen. Het is belangrijk om verenigin
gen in de dorpen te behouden. Ook scholen zijn 
van levensbelang voor de gemeenschap van een 
dorp, evenals dorpshuizen met activiteiten voor 
alle bewoners. Ik wil mijn steentje bijdragen aan 
het behoud van de leefbaarheid in de dorpen.’

Truus Top-Hettinga

Arjan in actie met hamer en bal (foto Henk Tammens)

Nieuws Garmerstee
Decemberdiner
Aan het verrassingsdiner op donderdag 13 december namen maar liefst 
43 mensen deel. Een hele kluif voor keukenprinses Mieke en haar hulp
troepen! Maar het is weer gelukt en de bezoekers hebben in een gezellige 
sfeer genoten van een heerlijk diner.

Nijjoarsveziede
Bij de Nijjoarsveziede op donderdag 17 januari brachten we het tot 23 
personen; door omstandigheden konden enkele vaste gasten helaas niet 
komen. Terwijl het buiten regende en waaide zaten wij lekker warm en 
droog. De rolletjes met of zonder slagroom en de schalen met hapjes 
vonden gretig aftrek. Ook een advocaatje met slagroom, borrel of glaasje 
fris ging er wel in.
Bertha Jager uit Hooghalen zong het ene na het andere lied in het Drents, 
Gronings, Nederlands, Engels en Duits; van mooie luisterliedjes tot gezel
lige meezingers. Afgewisseld met een kwinkslag en een aantal leuke 
gedichten, onder andere eentje over een facelift: ‘Van t ain komt t aander. 
Begun der nait aan: joen schoonhaid zit van binnen.’

Gezonde voeding
De volgende bijeenkomst is donderdag 14 februari. Dan komt diëtiste 
 Marjolein Spoelman ons het een en ander vertellen over gezonde voeding. 
Er is dan ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

Hillie Ramaker-Tepper

Ed en Mieke verrassen hun gasten op een etagère  
met diverse zoetigheden (foto Sieb-Klaas Iwema)
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In maart 2018 is Johan Bosman aan de Bakker
straat nummer 13 in Thesinge terecht gekomen. 
Niet echt een nieuwe bewoner meer, maar nog 
niet eerder in de G&T verschenen! Hoog tijd om 
eens bij Johan op bezoek te gaan. 
Een in Drenthe geboren Lewenborger, zo kan 
Johan wel omschreven worden. Vanuit Lewen
borg heeft hij even een uitstapje gemaakt naar 
de Weijert, om toch weer terug te keren naar 
Lewenborg, waar hij de afgelopen vijftien jaar 
heeft gewoond. Vier of vijf jaar oud was Johan, 
toen hij met zijn ouders vanuit Emmen naar 
 Groningen verhuisde. Zijn ouders waren een 
aantal jaren eerder juist vanuit Groningen naar 
Emmen vertrokken vanwege het werk van zijn 
vader. Het verhaal gaat dat zijn ouders graag 
terug naar Groningen wilden, omdat ze de Mar
tinitoren zo misten. En zo kwam de jonge Johan 
terecht in Lewenborg. Een wijk waar ondanks 
zijn verhuizing naar Thesinge nog steeds een 

groot deel van zijn leven plaatsvindt. Johan werkt 
namelijk als hoofdbeheerder bij wijk centrum Het 
Dok, waar hij eigenlijk bijna alles doet. Van de 
planning van het personeel, tot inkoop van de 
barbenodigdheden. Geen dag is hetzelfde en dat 
maakt het werk lekker afwisselend. In het begin 
werkte hij er zo’n acht uur per week, samen met 
een collega die ook acht uur voor zijn rekening 
nam. Inmiddels werkt Johan er zesendertig uur 
per week. Het Dok is een groot wijkcentrum, het 
schijnt zelfs het grootste van NoordNederland te 
zijn. Er is dan ook van alles gehuisvest, zoals 
stichting WIJ, het consultatiebureau, de biblio
theek, het vrouwen centrum en burgerzaken.

Enige tijd geleden besloot Johan dat het tijd 
werd om buiten Lewenborg op zoek te gaan 
naar een woning. Het liefst wel in de buurt, in elk 
geval op fietsafstand. Op aanraden van zijn in 
Garmerwolde woonachtige tante schreef hij zich 

in bij de woningstichting, waar hij vervolgens 
zestien maanden op de wachtlijst stond. Toen hij 
benaderd werd om te komen kijken bij de woning 
aan de Bakkerstraat en daar met de auto naar
toe reed, leek hem de afstand in eerste instantie 
wat tegen te vallen. Pas later realiseerde hij zich 
dat hij met de fiets binnendoor naar Lewenborg 
kon, via de Stadsweg bijvoorbeeld. Toen viel die 
afstand eigenlijk reuze mee. De woning vond hij 
direct geschikt. Het was ruim, wat hem nu vooral 
nog met bij schoonmaken opvalt, en er was een 
tuin. 
Omdat Johan veel werkt is hij relatief weinig 
thuis. Maar contact met de buren is er wel. Ook 
is hij nieuwsgierig naar dorpshuis Trefpunt, maar 
tot nu toe is een bezoekje er nog niet van geko
men. Dat het heerlijk rustig wonen is aan de 
Bakker straat merkt Johan als hij weer eens bij zijn 
broer op visite is, die nog in Lewenborg woont. 
Daar heb je natuurlijk veel meer lawaai van het 
verkeer en dat valt hem eigenlijk nu pas op. 

Naast dat Johan veel werkt, heeft hij interesse 
in computers en volgt hij momenteel een cursus 
tekstverwerking. Hij kan dit gebruiken voor zijn 
werk, maar vindt het ook leuk om zich hierin te 
verdiepen. ‘Ik wil gewoon graag weten hoe het 
werkt.’ Ook fietst en loopt hij graag en knutselt 
hij van alles van hout. Zo heeft hij een ombouw 
voor zijn verwarming gemaakt van afvalhout. 
Voor dit soort dingen heeft hij nu de ruimte, want 
waar hij in Lewenborg slechts een berging had 
waar net een fiets in kon, heeft hij nu een schuur 
waar hij ook zijn gereedschap in kwijt kan. Zijn 
broer zegt wel eens als Johan weer iets gemaakt 
heeft: ‘Hoe kom je daar nu weer op?’ ‘Gewoon 
doen’, antwoordt Johan dan, ‘je zaag pakken en 
je ziet wel wat er van komt.’ Dat Johan nu een 
tuin heeft is sowieso wennen, want die heeft hij 
nooit gehad. ‘Ik trek er nu van alles uit, omdat ik 
denk, wat is het eigenlijk? Ik moet nog even 
 kijken wat daar allemaal van komt.’
Johan woont tot nu toe met veel plezier in 
 Thesinge. Hij geniet van de rust en de ruimte en 
heeft de stad op fietsafstand. Een ideale com
binatie!

Laura KoopsJohan voelt zich prima thuis in Thesinge (foto Koos van de Belt)

Nieuwe bewoners Van Lewenborg naar Thesinge
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Remco en Mirte (foto Henk Tammens)

Nieuwe bewoners
Terug in Thesinge

Als ik op een koude maandagavond eind vorig 
jaar bij Mirte en Remco de Raad in de keuken zit 
met een enorme kop warme gemberthee, is het 
alweer een jaar geleden dat zij de sleutel van 
hun nieuwe huis aan Kapelstraat 13 overhan
digd kregen.
Niet iets wat lang van te voren bedacht was, 
maar ook niet helemaal toevallig lijkt het. Remco 
is namelijk geboren op dit adres, net als zijn 
twee broers. Hij woonde hier tot zijn zevende 
jaar, waarna zijn ouders Parry en Sjanie naar de 
Kerkstraat verhuisden.

Hiervoor woonden Mirte en Remco drie jaar in 
Groningen, daarvoor in Ede. Ze hebben elkaar 
ontmoet in een hotel in ZuidFrankrijk, waar 
Remco op dat moment als kok werkte en Mirte 
stage liep. Toen konden ze elkaar niet uitstaan, 
maar later terug in Nederland zochten ze elkaar 
toch weer op en al snel woonden ze samen. 
Toen Remco een aantal jaren terug bij een 
vriend in een nieuw restaurant in Dokkum kon 
gaan werken zijn ze naar het noorden verhuisd. 
Dokkum is leuk, maar in Groningen zagen ze 
meer mogelijkheden en ze betrokken een 
appartement aan de Laan van de Vrede. Remco 
reisde heen en weer naar Dokkum, Mirte pen
delde nog lange tijd van Groningen naar Ede.

Mirte rondde haar studie af en vond bijna gelijk 
een baan als hotelmanager bij hotel Asgard. Dat 
is een leuk designhotel in het midden van de 
stad, waar in het interieur veel gebruik gemaakt 
is van duurzame en ecologische materialen. Ze 
geeft daar leiding aan de receptie en het huis
houdelijke team en runt mede het reisbureau 
van het hotel. Het reisbureau organiseert klein
schalige groepsreizen voor liefhebbers van 
 cultuur, geschiedenis en natuur. Dit laatste was 
nieuw voor Mirte, maar ze kan zich hier goed in 
vinden: ‘Het is ontzettend leuk om bij de reizen 
de juiste overnachtingsplekken te zoeken en er 
voor te zorgen dat het een bijzondere beleving 
wordt voor de gasten’.

Remco was de avondhoreca op een gegeven 
moment wel zat en na anderhalf jaar Dokkum 
solliciteerde hij naar een baan in het onderwijs. 
Hij is nu al enige jaren instructeurkok op het 
Alfacollege in Hoogeveen. Dit gaf hem ruimte 

om Avec Plezier op te zetten, een lang gekoes
terde droom. Een cateringbedrijf voor feesten en 
partijen en zakelijke etentjes, maar in Thesinge 
natuurlijk vooral bekend door het maandelijkse 
popup restaurant in dorpshuis Trefpunt. Al weer 
twee jaar op de kaart met nog elke keer razend
snel uitverkochte dineravonden.
Avec Plezier is vooral werk in de weekenden en 
Mirte ondersteunt dan met name achter de 
schermen. De afwisseling in de catering vinden 
ze beiden leuk. ‘Elke opdrachtgever heeft een 
bijzondere vraag, we proberen het persoonlijk te 
houden en daarnaast koken we volgens de 
 seizoenen. Zo is geen diner hetzelfde.’
Juist de banen in het onderwijs en het hotel 
 zorgen voor een gevoel van vrijheid voor Avec 
Plezier. Ze zijn niet afhankelijk van het catering
bedrijf, zo kunnen ze doen waar ze achter staan. 
Het koken met producten uit de omgeving en 
volgens het seizoen en het reduceren van vlees
gebruik zijn voor hen belangrijke onderwerpen.

Omdat Remco en Mirte nog steeds vaak in 
 Thesinge kwamen, hoorden ze op een gegeven 
moment dat het huis aan de Kapelstraat te koop 
zou komen te staan. Remco kende het natuurlijk 
door en door en Mirte was op slag verliefd. 
Eigenlijk waren ze op dat moment helemaal niet 
op zoek naar een huis. Maar snel gehandeld, de 
hypotheek kwam rond en ineens waren ze huis

bezitters. Best spannend voor een stel dat tot 
dan toe erg aan z’n vrijheid hechtte.
Maar tot nu toe hebben ze nog geen moment 
spijt: ‘Elke dag thuiskomen in ons eigen huis 
voelt erg goed’.
En eindelijk is er ook tijd om wat meer dingen 
samen te ondernemen. Op de bank die ze vijf 
jaar geleden gekocht hadden was tot nu toe 
nauwelijks gezeten. ‘Nu komt het daar toch af en 
toe eens van’, glimlachen ze beiden. Maar niet 
al te vaak, want Remco kan niet heel lang stil
zitten. Hij is altijd wel op zoek naar dingen die hij 
kan doen. Dat ze nu ook een tuin hebben, vindt 
hij heerlijk, daar kan hij lekker in aan de slag.

Mirte houdt zich meer bezig met het interieur. 
Stukje voor stukje pakken ze het aan. Het enige 
wat direct aangepast werd is de ruimte van de 
voorraadkast en het toilet, hier was sinds de tijd 
dat de ouders van Remco verhuisden niks aan 
gebeurd. Er is al flink wat geschilderd en nu ze 
er al een tijdje wonen ontdekken ze steeds meer 
de fijne plekken in het huis.
Nu Mirte en Remco onlangs ook nog getrouwd 
zijn lijken ze redelijk gesetteld, maar ideeën voor 
de toekomst blijven er altijd. Ze voelen zich thuis 
in het dorp en denken dat ze hier voorlopig nog 
jaren kunnen genieten. Wij heten ze (alsnog) 
welkom!

Yvonne Broekhuizen

Belofte maakt schuld. In de G&T van november 
stond dat Mark en Luuk Holtman in Thesinge 
gestopt zijn met de verkoop van eieren en dat 
het verkooppunt is overgenomen door Riekus 
van der Woude. En dat we daar nog even op 
terug zouden komen. Maar behalve met het 
verkopen van vrije-uitloopeieren vult Riekus 
zijn tijd ook hobbymatig met het maken van 
allerlei praktische houten gebruiksvoorwerpen 
als gereedschap)kistjes, vogelhuisjes, 
nestkastjes, kapstokken, tafeltjes etc. 
Allemaal te koop op Moeshorn 5 in Thesinge. 
(foto en onderschrift Koos van de Belt)
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Toen na de zomervakantie duidelijk werd 
dat Jan Mollema zijn bestuurs- én beheer-
dersfunctie per 1 januari zou gaan neerleg-
gen en dat ook Henri Schijf ging stoppen 
als bestuurslid, belegden de besturen van 
 Trefpunt en Dorpsbelangen een avond om 
met dorpsgenoten van gedachten te wis-
selen over hoe het vertrek van Jan en Henri 
opgevangen kon worden. Met name voor al 
het werk dat Jan de afgelopen tien jaar als 
beheerder voor Trefpunt heeft gedaan is niet 
zomaar ‘een nieuwe Jan’ te vinden. Of zo-
als Rudy Noordenbos in het verslag van de 
avond zegt: ‘Zulke mensen worden al lang 
niet meer geboren’ (G&T  oktober 2018).
Hoe ging het verder sinds dat dorpsoverleg?

Advies
Alle aangedragen tips en opmerkingen van die 
avond zijn verzameld en het bestuur van Tref
punt heeft een aantal mensen gevraagd om 
daarmee aan de slag te gaan en ze te vertalen in 
een advies over de toekomst van het dorpshuis. 
Eind november was dit advies gereed; kernpun
ten zijn:
  2019 is een overgangsjaar, waarin een over

gangsbestuur de lijnen uitzet om te komen tot 
een Trefpunt dat wat betreft de functie voor 
het dorp, de organisatie, de bemensing en de 
financiën toekomstbestendig is.

  Er moet een visie ontwikkeld worden die als 
basis dient voor de toekomst van Trefpunt. 
Wat is de doelstelling van het dorpshuis? Is 
Trefpunt in de eerste plaats een huiskamer 
voor het dorp of zijn de activiteiten vooral 
gericht op het verdienen van geld? Om maar 
twee uitersten te noemen.

  Om meer duidelijkheid in taken en verant
woordelijkheden te krijgen, worden beheer en 
bestuur losgekoppeld. Het bestuur wordt voor
waardenscheppend voor een goed beheer en 
het organiseren van activiteiten; de uitvoering 
ligt bij vrijwilligers.

  Vrijwilligers zijn van onmisbaar belang voor 
Trefpunt. Een helder beleid over zaken als 
werktijden, taken, inroostering, ondersteu
nende huisregels, communicatie en even tuele 
beloning en privileges zal niet alleen het werk
plezier van de vrijwilligers vergroten, maar ook 
het aantal vrijwilligers doen toe nemen.

Op weg naar een toekomstbestendig Trefpunt

  Een goede, duidelijke en transparante werk 
en organisatiestructuur moet de basis voor 
het beheer zijn.

  Het is van belang een technische inventarisa
tie te maken, alle roerende goederen te inven
tariseren en vervangingstermijnen te bepalen. 
Op basis van deze inventarisatie kan een 
meerjareninvesterings en onderhoudsplan 
(MIOP) worden gemaakt als basis voor het 
meerjarenfinancieel beleid. 

  En last but not least: duidelijkheid en open
heid scheppen om zo de vrijwilligers en dorps
genoten mededeelgenoot te maken van het 
reilen en zeilen van het dorpshuis. Deze 
transparantie vergroot de betrokkenheid bij 
het dorpshuis en het gevoel van ‘samen ver
antwoordelijk te zijn’.

Overgangsbestuur
Het zittende bestuur sluit zich aan bij dit advies 
en heeft een aantal dorpsgenoten gevraagd om 
zitting te nemen in het overgangsbestuur. Sinds 
7 januari zijn Peter Heidema, Annelies Hofstede, 
Menco van der Berg en Aly Pepping samen met 
aanblijvend bestuurslid Parry de Raad enthou
siast aan de slag gegaan met de opdrachten uit 
het advies.

Gelukkig lopen veel zaken gewoon door: het 
vrijwilligersrooster voor bardiensten is al een 
paar maanden vooruit ingevuld, Johan en Aaltje 
Mollema blijven allerlei taken doen, zoals de 
voorraden aanvullen, en Jan zal de komende tijd 
nog beschikbaar zijn om taken geleidelijk over te 
dragen en om samen met Henny her en der in 
te springen.
Het is de bedoeling dat dit overgangsbestuur 
haar taken na een periode van een half jaar of 
een jaar (of zo lang als nodig is) overdraagt aan 
een nieuw bestuur.

Vrijwilligers
Om de al actieve en nieuwe vrijwilligers zoveel 
mogelijk te betrekken bij deze ontwikkelingen is 
er een vrijwilligersavond gepland op 8 februari 
aanstaande. De centrale vraag is dan: ‘Welke 
richting gaan we op met Trefpunt en hoe kunnen 
we dat met elkaar zo goed mogelijk organi
seren?’
Wil je je ook als vrijwilliger inzetten voor het dorps
huis? Meld je dan aan bij een van de bestuurs
leden of via thesinge.trefpunt@gmail.com.

Of je nu Trefpuntvrijwilliger bent of niet: op 15 
en 16 maart kan iedereen de handen uit de mou
wen steken tijdens NL Doet. In en rond Trefpunt 
zijn allerlei klussen te doen, zoals een grote 
schoonmaak van de keuken en van de rest van 
het gebouw, schilderwerkzaamheden, het oprui
men van het terrein, het afwerken van de ter
rasoverkapping en diverse technische klusjes. 
Je kunt je opgeven via nldoet.nl.

Namens het overgangsbestuur, Aly Pepping

Het nieuwe Trefpuntbestuur: Aly, Peter, Parry, Annelies en Menco (foto Ton Ensing) 

Wist u dat …
•  het bedrijf Horus de komende periode de 

beschoeiing en het talud van verschillende 
waterwegen gaat controleren?

•  dit gebeurt in opdracht van het waterschap 
en met behulp van film en fotocamera?

•  er gebruik wordt gemaakt van een roeiboot 
en een op afstand bestuurbaar bootje?

•  de Trekpadbloazers het dijkpad langs het 
Eemskanaal graag open willen blazen?

•  zij dit komend voorjaar met een rondje 
muziek hopen te doen?

•  een stoomfluitje over een kapotte buiten
spiegel in Thesinge iets opleverde?

•  dit het ‘opbiechten’ van de schade door een 
schooljongen was?

•  hij het thuis direct had verteld, maar van de 
zenuwen niet meer wist waar het precies 
was?

•  de auto weg was toen ze gingen kijken en 
de brokstukken al opgeruimd waren?

•  ze er door het stoomfluitje achter kwamen 
waar ze excuses moesten aanbieden?

Stoomfluitje
Gratis af te halen: complete jaargang 2018 
van The New Yorker. 
Ton Heuvelmans: 050 302 2001.
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Vrijdag 8 februari is het lang verwachte moment: 
na een restauratie van meer dan twee jaar wordt 
het Van Oeckelen orgel in de kerk van Garmer
wolde weer in gebruik genomen. 

Het Van Oeckelen orgel in al zijn glorie (foto Stichting Oude Groninger Kerken)

Feestelijke ingebruikname orgel Garmerwolde

Dat zelfs de speurneuzen van de G&T wel eens een keer 
iets ontgaat, bleek toen Mirjam BakkerWesters mailde dat 

haar jongste dochter Felien Anna op 27 april 2016 ook in 
Thesinge geboren is. Uiteraard alsnog een foto waard. En 

misschien komt de fotograaf dit jaar nóg een keer op 
bezoek, want als alles goed gaat krijgen Felien Anna en 

haar oudere zusje Emma er komende zomer een zusje of 
broertje bij. Of dat de eerste boreling in Thesinge wordt die 

Groningen in haar/zijn paspoort krijgt hebben de speur
neuzen nog niet weten te achterhalen. Maar iedereen is 

gewaarschuwd; zelfs slaap kamergeheimen blijven voor de 
G&T uiteindelijk niet onopgemerkt. 

(foto en onderschrift Koos van de Belt)

Het orgel verkeerde op verschillende onder
delen in slechte staat en was toe aan restaura
tie. In 1996  1998 werd al de eerste fase van de 
restauratie uitgevoerd. En nu is dus de laatste 
fase afgerond. De uitgevoerde restauratiewerk
zaamheden bestonden onder andere uit herstel 
van de orgelkas, snijwerk, windvoorziening, 
 klaviatuur en mechanieken, wind laden, het pijp
werk en de speeltafel.
Wilt u met eigen oren horen hoe mooi het orgel 
nu klinkt en de officiële ingebruikname van het 
orgel meemaken? 
Meld u dan voor 6 februari aan bij de Stichting 
Oude Groninger Kerken, bel 050 312 3569 of 
mail naar info@groningerkerken.nl. Geef ook 
door met hoeveel personen u komt. 
Het programma start om 16.00 uur, u bent wel
kom vanaf 15.30 uur.

Namens de Plaatselijke Commissie, 
Anne Benneker

Petrus van Oeckelen, bekend orgelbouwer, 
leverde in 1851 een prachtig orgel af voor de 
kerk van Garmerwolde. Een mooi voorbeeld van 
het werk dat hij in zijn bloeitijd maakte. 
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In de twintiger en dertiger jaren van de  vorige 
eeuw was er in Ten Boer een zeer  actieve 
dame: ze trok rond op haar ploffiets en 
verzamelde zo oude volksverhalen uit onze 
omgeving. Ze heette E.J. Huizenga-Onnekes 
en tekende wat ze hoorde in het Gronings 
op, en wel in het lokale dialect dat ze her en 
der aantrof. Dit bleef niet onopgemerkt en in 
1970 werden de verhalen gebundeld en als 
boek uitgegeven: Heksen- en duivelsver-
halen in Groningerland.

Later verschenen er meer drukken, waarin 
onder meer pogingen werden ondernomen de 
Groningse spelling te fatsoeneren. Dat lukte met 
al die lokale dialecten echter niet helemaal.
In een Groninger boekwinkel ontdekte student 
Godsdienstwetenschappen Arjan Sterken het 
boek en kocht het ongezien, op grond van de 
titel. Hij specialiseert zich binnen zijn studie 
namelijk in Mythologie en Folklore en smult van 
oude volksverhalen. Arjan komt zelf uit Salland 
(Overijssel), maar keek toch even raar op toen 
bleek dat zijn nieuwe aanwinst in het Grunnegs 
was geschreven. Niet getreurd, hij volgde per 
omgaande een cursus Gronings en spreekt het 
nu heel aardig, zij het met een wat Sallands 
(Westfaals) accent. Maar dat moet kunnen, 
want het zijn allebei dialecten van het Neder
saksisch. Hij werd zo enthousiast dat hij vorig 
jaar een filmpje opnam om het woord poedie  
als schierste Grunneger woord van 2018 te 
 promoten (het werd tweede …). Kijk op 
www.rtvnoord.nl en zoek op ‘poedie Arjan’.

Ontmoeting
Enfin, Arjan woont al een aantal jaren op de 
Lageweg in Garmerwolde en zo kwam hij op een 
dorpsbijeenkomst onze fotograaf Hieke tegen. 
Ze raakten aan de praat en er bleek een gemeen
schappelijke interesse: oude ( Groninger) volks
verhalen. Het plan ontstond uit het voornoemde 
boek een aantal verhalen uit onze dorpen in de 
G&T te publiceren. De redactie was direct 
enthousiast en dus toog uw reporter ter inleiding 
van deze serie naar de boerderij waar Arjan 
domicilie houdt. De juiste ambiance, er kan daar 
maar zo een spook of wit wief uit een bedstede 
kruipen …

Van mythen en oude verhalen

Verhalen
We vroegen Arjan naar zijn specialisatie. ‘ Tijdens 
mijn studie was ik vooral gefocust op Indo 
Europese mythologie. IndoEuropees is de 
naam voor een groep talen die lang geleden zijn 
oorsprong had op de Russische steppe. Over 
een lange tijd hebben deze talen zich verspreid 
van WestEuropa tot aan India. Het gaat dan om 
talen uiteenlopend van Sanskriet, Engels, tot 
aan IJslands toe. En dan ontdek je in allerlei 
talen soortgelijke mythen  de vraag is dan of die 
verhalen een gemeenschappelijke oorsprong 
hebben.’ Arjan vindt mythe en sprookje trou
wens vage begrippen, hij werkt liever met het 
begrip ‘verhaal’ (in het Engels story of narrative 
 vertelling). Tja, dat Engels in het Nederlandse 
onderwijs … hij is nu bezig af te studeren tot 
doctorandus, dat tegenwoordig, Joost / James 
mag weten waarom, master moet heten. Maar 
vooruit, we hebben het nu over Grunneger 
volksverhalen en ja, Engels is ook een  Germaanse 
taal, net als het Gronings.
In zijn masterscriptie heeft Arjan onderzoek 
gedaan naar mythes en heeft argumenten 
gevonden dat ze niet per se uit één cultuur stam
men, maar wijdverbreid blijken te zijn. Zo ont
dekte hij dat een verhaal van de oude Grieken 
en de oude Indiërs ook bij de Chinezen voor
komt: de goden beschikken over een spijs of 
drank die onsterfelijk maakt en een mindere 
god, of zelfs een mens, steelt dat lekkers.
Arjan vertelt enthousiast verder: ‘Daarom vind ik 
het boek van mevrouw HuizengaOnnekes ook 
zo gaaf: veel thema’s zijn zo oud en universeel; 
het gaat over heksen, weerwolven, witte wieven, 
de duivel en’, grijnst hij, ‘er komen zelfs vrij
metselaars in voor.’

Slangenkoningen
Arjans favoriete verhalen gaan over slangen
koningen. Bizar, want serieuze slangen komen 
hier amper voor. ‘Ik herken er verhalen in die uit 

Slavische gebieden en zelfs uit India komen. 
Kortom echt IndoEuropees!’ Leuk is ook dat het 
helemaal niet ouderwets is, folklore en volksver
halen. Arjan: ‘Ook nu op het internet heb je het: 
denk aan hypes als killerclowns en de memes 
(standaard plaatjes met tekst waarvan de con
text telkens weer wijzigt).

Toestemming
Terug naar het boek. Groot voordeel is dat Arjan, 
die als een echte detective is gaan speuren  
uiteraard op het internet  via een journaliste in 
contact kwam met een kleinzoon van de schrijf
ster. Deze heeft als rechthebbende toestem
ming gegeven voor publicatie, als dank krijgt hij 
een exemplaar van elke G&T waar iets uit haar 
boek in komt.
Zo kunt u het komend jaar een aantal van de 
leukste verhalen uit het boek in onze krant 
lezen, telkens met een korte uitleg van onze 
wetenschapper. En met een verklaring van de 
minder bekende woorden uit de tekst. Maar we 
publiceren ze in het Gronings, zoals ze opgete
kend zijn door mevrouw HuizengaOnnekes uit 
de mond van Garmerwolders, Thesingers en 
Noorddijkers uit het begin van de vorige eeuw.

De wereld in
‘Als de Verenigde Staten van Amerika dan nog 
bestaan’, grimast Arjan, ‘ga ik mijn studie daar 
voortzetten, over anderhalf jaar.’ Even schrikken 
Hieke en ik, maar gelukkig, da’s tijd zat om een 
flinke reeks oude volksverhalen aan onze lezers 
voor te schotelen. En ook Arjan heeft er zin in: 
‘Ik ben toch bijna klaar met mijn studie en 
 verheug me best op deze klus.’
Afhankelijk van de ruimte in de krant gaan we 
proberen minimaal om de maand een stuk uit dit 
prachtige boek in de G&T te zetten. Arjan en 
Hieke (voor bijpassende foto’s) zijn er klaar voor.

Jan Ceulen

Arjen Sterken (foto Hieke)

Filmavond PKN: 
The Cakemaker
Al enkele jaren organiseert de PKNgemeente 
filmavonden in het kader van vorming en toerus
ting. Deze avonden zijn voor iedereen vrij toegan
kelijk. Wij beginnen om 19.30 uur met koffie in 
dorpshuis Trefpunt en om 19.45 uur start de film. 
Op woensdag 6 februari staat The  Cakemaker op 
het programma. Deze film gaat over een homo
seksuele relatie. Een interessant onderwerp om 
met een drankje over na te praten in relatie tot de 
Nashvilleverklaring. Later in het jaar vertonen we 
de film The Bridge.

Kees Brak
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Camelia, oude dame is weer helemaal ‘in’
De camelia (Camellia japonica) werd vroeger 
als kamerplant gebruikt en is een typische 
winter bloeier. Het is familie van de theeplant 
(Camellia sinensis), is inheems in Japan, Korea 
en Taiwan, en kwam in de achttiende eeuw via 
handelsreizigers in ons land terecht. Maar met 
de komst van de centrale verwarming verdween 
de plant, de droge lucht in huis werd haar fataal. 
Inmiddels zijn er winterharde soorten gekweekt 
die het ook in ons klimaat goed doen. De came
lia houdt van lichtzure, humusrijke en vochtdoor
latende grond en een standplaats in de half
schaduw. Bescherm haar tegen uitdroging en 
tegen harde wind. Als de struik in de zomer uit
droogt, kunnen de knoppen afvallen. Als de 
struik te groot wordt kan zij begin mei gesnoeid 
worden.

Instant pret: bloeiende winterharde bollen
In februari kun je allerlei bloeiende bollen kopen, 
zoal tulp, krokus, narcis en hyacint. Je kunt ze 
binnen zetten, vooral de hyacint met zijn heer
lijke geur, maar buiten blijven ze langer goed. 
Zet ze goed in het zicht vanaf binnen, op het 
terras of op een lege plek in de border. Voor de 
plantjes is dat het beste met pot en al. Als ze 
uitgebloeid zijn, kunnen ze uit de tuin, maar 
weggooien hoeft niet! Ik bewaar de bollen en

laat ze rustig afsterven in de garage. In de 
zomer ga ik ze nakijken, het dode loof en de 
velletjes eraf halen, en dan stop ik ze in okto
ber gewoon weer in de tuin, met een stekertje 
er bij. Als de kraaien ze met rust laten, komen 
ze het voorjaar erna mooi boven!

’s Winters snoeien
Het klinkt logisch om in de winter te snoeien. 
Je kunt dan goed zien hoe de takken groeien: 
scheef groeiende, kruisende en beschadigde 
takken kun je weghalen. Ook de ‘wilde’ scheu
ten bij de roos en kronkelhazelaar kun je goed 
zien en weghalen. Maar let op: er zijn enkele 
bomen en struiken waarbij de sapstroom heel 
vroeg op gang komt en die ‘doodbloeden’ als 
je ze te laat snoeit. De berk, haagbeuk (Car
pinus) en walnoot (Juglans) kunnen na half 
januari niet meer gesnoeid worden.
Ook struiken die op het hout van vorig jaar 
bloeien moet je niet rigoureus snoeien, want 
je snoeit de bloemen weg. Dit geldt bijvoor
beeld voor de gewone hortensia en voor de 
vroegbloeiende clematis.
Tot slot: als je snoeit, zorg voor scherp en 
schoon gereedschap zodat de wonde glad is 
en niet infecteert. Nog vragen? U weet mij wel 
te vinden denk ik.

Miranda Bosman

Het nieuwe jaar is begonnen en na de 
feestdagen heb ik weer veel zin om din-
gen voor de tuin te plannen! Ik heb veel 
tuinbladen en die heb ik sinds vorig jaar 
gerangschikt op jaargetijde. Nu heb ik de 
tijdschriften van februari eens doorge-
lezen en toch weer nieuwtjes gevonden.

Vroegbloeiende struiken, bedenk waar je ze 
wilt hebben
In een verder kale tuin stelen vroegbloeiende 
struiken de show, zeker als je ze vlakbij huis 
zet, zodat je er van binnen goed zicht op hebt. 
Vaak zijn de struiken na de bloei onopvallend, 
zoals de toverhazelaar (Hamamelis), die han
gende bloempjes heeft (afhankelijk van de 
variëteit) tussen lichtgeel en felrood. Of de 
schijnhazelaar (Corylopsis pauciflora) en het 
peperboompje (Daphne mezereum), dat ook 
nog eens heerlijk geurt! Een bekende vroeg
bloeier is de bladhoudende sneeuwbal (Vibur
num Bodnantese of V. ‘Tinus’), die soms al in 
december begint. Voor alle vroegbloeiende 
struiken geldt: na de bloei terugknippen, maar 
niet te vroeg in verband met vorst.

Reiziger (tot zijn vrouw): ‘Laten we wachten 
tot alles vol is, dan gaan we met ons kaartje 
derde klas heel deftig eerste klas.’
Conducteur: ‘Instappen! Instappen! Derde 
… alles vol! Eerste … alles vol!
Als U nog mee wilt, dan gauw achteraan in 
den leegen veewagen!’ 
(Ingezonden door: De Kleine Landbouwer uit 
Thesinge)

Bij het zoeken naar wat informatie over  Thesinge 
op het internet stuitte ik bij toeval op het kranten
archief www.delpher.nl/kranten. Als je hier de 
zoekterm Thesinge intikt verschijnen er ruim 
1500 hits: artikelen en advertenties met een ver
wijzing naar Thesinge.
Ik neem u mee naar het verleden, naar 1912.

Het Nieuwsblad van het Noorden, met in 1912 
een oplage van 33000, was op de stations in 
Groningen, Assen en Meppel te koop voor vijf 
cent en op het hoofdkantoor voor drie cent. Een 
abonnement was vijfentwintig cent per maand. 
Het bracht het nieuws van Groningen en  Drenthe, 
naast het landelijke en internationale nieuws en 
had in die tijd als bijlage een kinderweekblad. Dit 
kinderweekblad had weer een humorrubriek, 
met zowaar een paar inzendingen uit Thesinge 
die ik u niet wil onthouden. Inzender: De Kleine 
Landbouwer uit Thesinge

Een goede les
‘Mijn zoon’, zei een vader die voor ’t allereerst 
zijn ongehoorzamen jongen een gevoelige tuch

Ene ouderwetschen schaterlach
tiging toediende, ‘ik hoop, dat dit pak slaag een 
les voor je zal zijn.’
Zoon, snikkend: ‘O, ja papa, ik leer er uit dat het 
zaliger is te geven dan te ontvangen.’

In het verkeerde keelgat
In den schouwburg bestelde een heer voor zijn 
dame een glas limonade; de kellner bracht dit 
echter in vergissing aan een ander. Door hoes
ten zocht hij de opmerkzaamheid van den 
bediende tot zich te trekken, waarop zijn vrouw 
eindelijk vroeg: ‘Waarom hoest je toch zoo?’ 
‘Moet men dan niet hoesten’, antwoordde hij, 
‘als de limonade in het verkeerde keelgat komt?’

Bezet
Tot iemand die op een ledigen stoel gaat zitten: 
‘Pardon mijnheer, die stoel is bezet.’
De ander, leuk: ‘Zoo? Op wien zit ik dan mijn
heer?’

De voldane bedelaar
Deftige heer (die tot zijn hals in de sloot zit): 
‘Geef me een hand, vriend.’
Bedelaar: ‘Kijk, dat is nu eens een mijnheer die 
niet trotsch is.’

Ik vond ook prijsraadsels, wederom ingezonden 
door De Kleine Landbouwer. Het eerste raadsel 
is een woord van 8 letters, het tweede een 
woord van 10. Ik denk dat je bij het zoeken naar 
de oplossing ruimte moet laten voor spelling en 
woordenschat uit die tijd.

Uit de krant van 9 april 1912
Mijn geheel is een jongensnaam
3,7,8 is een boom
8,5,7 is hard
4,7,2,8 is een jongensnaam
6,7,1 is op zee gevaarlijk
op zijn 3,5,6 is een elk gesteld

Uit de krant van 4 juni 1912
Mijn geheel is schrikwekkend
6,7,4,10 is een vaartuig op zee
2,4 is een muzieknoot
6,8,9,10 is een boom
3,9,4,1 wordt bewoond
5,8,10 is kleverig
een 10,4,5 legt eieren

De zoektocht naar de krant met antwoorden 
heeft (nog) niets opgeleverd. Heeft u enig idee? 
En wie was toch die kleine landbouwer? Het 
kinderweekblad werkte met schuilnamen, waar
van De Kleine Landbouwer er een is. Verder 
kom ik tegen: Goudvink, Kanarievogeltje, De 
Twee Kapiteins en Alpenroosje. 
In de rubriek Correspondentie kunnen kinderen, 
wederom vaak onder een schuilnaam, hun pro
blemen voorleggen: gepest worden, bemoei
zuchtige ouders, angst voor onweer, etc. Uit de 
Correspondentie blijkt dat hij ook kanaries 
kweekte (‘de eitjes zijn nog niet uit’).
De Kleine Landbouwer toonde zich in 1912 
behoorlijk actief met in latere kranten nog meer 
brave humor en raadsels van hetzelfde kaliber.

Haye van den Oever
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‘De Soos’
Uitslag 2018
Na een sportieve strijd is Geert Pops de kaart
kampioen 2018 geworden. De einduitslag luidt 
als volgt:
Geert Pops 45527
Pia Pops 45407
Jannes Ramaker 45347
Kees Wierenga 37055
Wilma Tammeling 36932
Bert Buringa 35829
Detta van der Molen 35167
Henk Vliem 34220
Jan van der Molen 33920
Ria Visser 22773
Gerard Klunder 8787

De klaverjasavond in januari heeft de volgende 
uitslag opgeleverd:
Jan van der Molen 5023
Wilma Tammeling 4920
Pia Pops 4654

De volgende keer kaarten is op dinsdag 12 febru
ari, aanvang 20.00 uur. In dorpshuis De Leeuw te 
Garmerwolde. Nieuwe leden zijn van harte wel
kom; kom vrijblijvend een keertje mee kaarten en 
de sfeer proeven.

Jannes Ramaker

Veur Aaltied (1)
Het project Veur Aaltied is ook voor Thesinge 
officieel van start  gegaan. In de oktoberkrant 
heeft u al het een en ander over dit  project 
kunnen lezen. Ben Smit heeft inmiddels het 
verhaal afgerond en het de titel ‘Tegen de 
Tijd’ meegegeven. Elke donderdagavond 
verzamelen de spelers zich in dorpshuis 
Trefpunt om zich onder zijn leiding klaar te 
maken voor een voorstelling in de Klooster-
kerk op zaterdag 18 en 19 mei aanstaande.

Nog even een kleine opfrisser. Rondom de oude 
Groninger kerken zijn vaak grafstenen te zien 
die hun eigen verhaal vertellen. Bij het project 
Veur Aaltied wordt met die verhalen, aangevuld 
met andere al of niet  historische informatie van 
kerk en dorp, een voorstelling gemaakt. Ook het 
orgel zal zijn bijdrage leveren. De hoofdperso
nen in het stuk worden gespeeld door mensen 
uit het dorp en bij het project worden zoveel 
mogelijk dorpelingen betrokken. In Thesinge zijn 
de eerste repetities dus begonnen, maar niet 
alleen in Thesinge zal zo’n theaterstuk te zien 

Thesinge bezit sinds oudjaarsdag helemaal geen plaatsnaambord meer. Een vroegtijdige 
verwijderingsactie van de gemeente Groningen? Of onderdeel van de aloude sleeptraditie? 
Wij zijn benieuwd wie dit collectors-item in bezit heeft (foto en onderschrift Yvonne Broekhuizen)

Een paar uurtjes bijpraten over vroeger?
De Historische Commissie Garmerwolde organiseert op zaterdag 23 maart 
weer haar jaarlijkse Foto en praatmiddag. Bedoeld voor de oudere Garmer
wolders, maar natuurlijk ook voor iedereen die ooit in Garmerwolde 
gewoond heeft, er geboren is of in een andere relatie tot ons dorp staat. 
Aanvang 14.00 uur in dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde. De toegang is 
gratis. We eindigen ongeveer om 17.00 uur.
Deze keer willen we vooral aandacht besteden aan de Tweede Wereld
oorlog. Wat betekende die oorlog voor Garmerwolde? En wat betekende 
de bevrijding? Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat Garmerwolde bevrijd 
werd. Wat weet u daar over? Misschien heeft u wel een verhaal over een 
door uzelf meegemaakte gebeurtenis of misschien heeft u een verhaal uit 
overlevering. Van uw vader of moeder bijvoorbeeld. Denk er eens even 
over na, maak een paar aantekeningen. En misschien zijn er ook nog wel 
foto’s uit die tijd. Breng ze mee. Met elkaar ontdekken we dan de bevrijding 
van  Garmerwolde. Wellicht voldoende voor een verhaal in de Garmer & 
Thesinger Express of om in te sturen naar ’De verhalen van Groningen’.
Verder laten we u natuurlijk ook weer de laatste aanwinsten uit onze foto
collectie zien.
En tenslotte tonen we weer een aantal oude foto’s waarover we nog  vragen 
hebben. Tenminste, als er tijd over is, want u komt natuurlijk ook naar  

Foto- en praatmiddag Garmerwolde

onze middag om weer eens gezellig bij te kletsen met oude bekenden. 
Heeft u foto’s die gedeeld mogen worden? Neem ze vooral mee. Wij  zorgen 
voor een scanner zodat er ter plekke een digitale kopie van uw foto 
gemaakt kan worden.

Henk Vliem

Boerderij Koningsheert. Dorpsweg Garmerwolde, jaren 1980-1990. 
(fotograaf onbekend)

Kaartkampioen De Soos 2018: Geert Pops 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

zijn, want het project draait in tien verschillende 
dorpen. Zo ontstaan er tien verschillende verha
len, gebaseerd op kerk, kerkhof en dorp, die in 
de loop van het jaar te zien zullen zijn. Kijk voor 
meer informatie op www.thesinge.com/cultuur.
In de voorstelling van Thesinge komen histori
sche personages voor, maar het stuk dat Ben 
Smit voor Thesinge heeft geschreven is geen 
historisch stuk, vandaar ook de titel ‘Tegen de 
Tijd’. Jakob van der Woude zal vanaf februari in 
deze krant onder de kop ‘Veur Aaltied’ regel
matig wat meer vertellen over de personages 
die in het stuk voorkomen. Een opwarmertje 
voor wat er in mei te zien zal zijn. Wilt u helpen 
bij dit project: decorbouw, kostuums maken 
enzovoort? Neem dan contact op met een van 
de leden van de werkgroep. Wat u in ieder geval 
moet doen is 18 en 19 mei vast leggen in uw 
agenda. We houden u op de hoogte.

De werkgroep Veur Aaltied Thesinge:
Simone Bouwstra, Annelies Hofstede, 

Madelon Otten en Pluc Plaatsman
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Agenda

Foto van de maand

Colofon
Eindredactie
Garmerwolde
Hillie RamakerTepper 050 541 5335
Marja Wijnandde Poel 06 41 160 523
Thesinge
Yvonne Broekhuizen 06 51 033 796
Rudy Noordenbos 06 54 604 339
Fotograaf Garmerwolde
Hieke
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
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
Oplage 525 exemplaren

Volgende krant komt uit op 1 maart 
2019.
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 17 februari vóór 18.00 uur 
via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Protestantse gemeente

Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.00  11.30 
uur: Inloopochtend Noaberstee.
Elke zaterdag
Thesinge; vanaf 16.00 uur: Café 
Molenzicht open.
Vrijdag 1 februari 
Garmerwolde, Dorpshuis De 
Leeuw; 17.00 uur: Dorpsborrel.
Maandag 4 februari.
  Garmerwolde; van 8.30  9.30 

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

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

Woensdag 6 februari
  Thesinge, Dorpshuis Trefpunt; 

inloop 19.30 uur: Filmavond PKN, 
The Cakemaker. Zie artikel.

Vrijdag 8 februari
  Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 

Ophalen oud papier.
  Garmerwolde, Kerk; 16.00 uur: 

Zondag 3 februari
9.30 uur in Ten Post
drs. Postema uit Krewerd
Zondag 10 februari
9.30 uur in Stedum
ds. Segger uit Winsum

Zondag 3 februari
9.30 uur ds. B. de Graaf
14.30 uur B. Koerts
Zondag 10 februari
9.30 uur student S. Buth
14.30 uur student S. Buth
Zondag 17 februari
9.30 uur ds. H. de Graaf
14.30 uur ds. H. de Graaf

Een wonderschoon patroon van sneeuw op deze 
dennenboom 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

Zondag 24 februari
9.30 uur ds. J. Huisman
14.30 uur leesdienst
Zondag 3 maart
9.30 uur ds. J. Huisman
14.30 uur ds. R. den Hertog

Zondag 17 februari
9.30 uur in Thesinge
ds. Langenburg uit Middelstum
Zondag 24 februari
11.15 uur in Thesinge
ds. Van Dijk uit Sauwerd

Feestelijke ingebruikname orgel. 
Zie artikel.

  Thesinge, Dorpshuis Trefpunt; 
20.00 uur: Avond voor vrijwil
ligers van Trefpunt. Zie artikel.

Zaterdag 9 februari
Garmerwolde, Dorpshuis De Leeuw; 
20.30 uur: Dorpshuis Sessies 
Garmerwolde met Jelle Blauw / 
Welcome To The Canteen, WeXler 
en Vikings in Tibet. Terug van 
weggeweest! 
Entree € 3,00. Iedereen is 
welkom! Info 06 25 233 602.
Dinsdag 12 februari
Garmerwolde, Dorpshuis De 
Leeuw; 20.00 uur: Klaverjassen bij 
‘De Soos’.
Donderdag 14 februari
Garmerwolde, Dorpshuis De 
Leeuw; 14.30 uur: Garmerstee. 
Diëtiste Marjolein Spoelman 
vertelt over gezonde voeding. 
Heeft u vragen? Schrijf ze op! Info: 
Hillie Ramaker, tel. 050 541 5335.

Dinsdag 19 februari
Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur: 
Een avond over het thema 
‘voltooid leven’ o.l.v. Martin 
Walton. Welke ethische en 
theologische motieven 
kunnen helpen in ons denken  
over levensbeëindiging?
Zaterdag 23 februari
  Thesinge; vanaf 9.00 uur: 

Ophalen oud papier.
  Thesinge, café Molenzicht;  

19.30 uur: Kaartclub ‘De 
Eendracht’.

Donderdag 28 februari
  Beide dorpen; vanaf 8.00 uur: 

GoudGoed – zie afvalwijzer.
  Garmerwolde, Kerkhörn;  

10.00 uur: Koffiemorgen. 
Iedereen die van gezelligheid 
houdt is welkom.

Vrijdag 1 maart 
Garmerwolde, Dorpshuis De 
Leeuw; 17.00 uur: Dorpsborrel.

‘De Eendracht’
Hierbij de klaverjasuitslagen van 
december van klaverjasvereniging 
‘de Eendracht’.

Roelie Dijkema 7225 
Janny Sibma 6725 
Harry Blokzijl 6612 

Zaterdag 23 februari om 19.30 uur 
is de volgende klaverjasavond.


