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Toch is ’t een bescheiden jongen
Vanwege de transitie van de exploitatie van 
dorpshuis Trefpunt en de reuring die dat geeft 
ging uw altijd alerte dorpskrant eens praten 
met een markante en actieve Thesinger: 
Henri Schijf. Ook de recente Provinciale 
Staten verkiezingen vormden een aanleiding. 
Gelukkig praat Henri makkelijk over zich-
zelf, en niet ten onrechte met enige trots. 
Maar hij laat ook niet na zijn wapenfeiten 
te  relativeren en de nodige bescheidenheid 
aan de dag te leggen.

We praten in de keuken van de in de loop der 
jaren fraai gerestaureerde en verbouwde boerde-
rij aan de kop van de G.N. Schutterlaan. Na 
begroet te zijn door echtgenote Marina (en uit-
bundig door de honden) en na een korte rondlei-
ding door het hele pand, valt Henri direct met de 
deur in huis: ‘Je treft het, want ik heb net gisteren 
mijn laatste vergadering gehad als D66-fractie-
voorzitter in de Provinciale Staten van  Groningen. 
Dus ik zit nog vol van dat vertrek …’
In een lang vervolg vertelt Henri hoe het alle-
maal is begonnen en gelopen. En we kunnen in 
dat verband ook niet om zijn werkcarrière heen. 
Zijn hobby’s en passies komen aan bod, en 
natuurlijk zijn gezin.

Politiek
‘Hoe ik in de Statenfractie ben gekomen en 
waarom?’ Henri (74) begint enthousiast te vertel-
len. ‘Na mijn pensioen, ik was toen zestig, herin-
nerde ik me het plezier waarmee ik als dertiger 
ooit fractievoorzitter voor D66 in Oosterhout 
(een stadje bij Breda) was. En enig lid’, grijnst 
hij, ‘het was een eenmansfractie! Ik wilde nog 
wel weer een bijdrage aan de maatschappij 
leveren en werd lid van de steunfractie van D66 
in de Provinciale Staten, de helpers van de toen 
eenmansfractie van Piet de Vey Mestdagh.’ 
Vervolgens kwam Henri als negende op de lijst 
te staan. Bij de verkiezingen van 2011 en 2015 
groeide de fractie gestaag en kon Henri zitting 
nemen in diverse commissies. Hij belandde op 
de tweede plaats van de kieslijst en kreeg in de 
nieuwe viermensfractie een plek op het pluche. 
Nog geen twee jaar later werd hij fractievoor-
zitter.
‘Mijn laatste wapenfeit was een initiatief, dat 
aangenomen is, om in het Provinciehuis op een 

Henri moest als fractievoorzitter van de Statenfractie van D66 ongestoord kunnen werken. In zijn 
boerderij heeft hij daarvoor uiteraard een eigen werkkamer. (foto Koos van de Belt)

prominente plek Artikel 1 van de Grondwet te 
visualiseren.’ (Voor de niet zo wakkere lezers: 
dat artikel gaat over gelijke behandeling en 
rechten voor eenieder en verbiedt discrimi natie.) 
‘En dat vind ik erg belangrijk in het huidige 
 tijdsgewricht.’ Henri laat een gekke term vallen: 
het was een motie vreemd aan de orde van de 
dag, hetgeen een ‘wilde’ motie blijkt te zijn.  
Hij vervolgt: ‘Het was verfrissend om, juist nu in 
de harde verkiezingstijd, ook ’ns eensgezinde 
 Staten te zien: we doen dit samen.’
Hij vertelt ook gelijk maar een ander belangrijk 
en geslaagd initiatief van hem en zijn fractie: na 
het ontdekken van de inmiddels ruim verspreide 
kleine windmolens van E.A.Z. Wind uit Hooge-
zand (die molens met houten bladen en dito 
staart) was Henri zo gecharmeerd van het klein-
schalige ontwerp, dat hij een motie indiende om 
deze molens zonder veel gedoe (lees: ingewik-
kelde vergunningprocedures) toe te laten. ‘En ik 
ben best wel trots wanneer ik nu hier in Thesinge 
om me heen kijk en er wel vijf zie!’
Ik vraag hoe hij de toekomst ziet van de provin-
cies, nu de gemeentes steeds groter groeien en 
een provinciale weg straks bij wijze van spreken 
maar door één gemeente loopt. ‘Pakweg de eer-

ste vijftien jaar zie ik de provincies niet verdwij-
nen hoor, maar op langere termijn zou het kun-
nen. Ze moeten wel een stap terug gaan doen, 
denk ik. Energiebeleid, ruimtelijke ordening en 
natuurbeheer zijn nog echt regionaal, terwijl de 
bestemmingsplannen steeds meer door de 
gemeentes worden vastgesteld. De provincie 
wordt steeds abstracter, stippelt de grote lijnen 
uit en de gemeentes moeten het uitvoeren. En 
daarbij komt nog de omvang: kleinere provincies 
(denk aan Utrecht) hebben minder regionaal 
gewicht dan een heel grote als Gelderland. En 
ze zijn niet allemaal even rijk: Zeeland is arm, 
sommige zijn super rijk, Groningen zit wat in de 
middenmoot.’
Henri heeft wel wat zien verbeteren: in Gronin-
gen luistert de provincie tegenwoordig beter 
naar Stad en Ommelanden. Lachend: ‘Wist je 
dat er vroeger twee ingangen waren in de ver-
gaderzaal: een voor de stad en een voor de 
ommelanden?’
Na deze mooie maar drukke tijd wilde Henri nu 
van de verantwoordelijkheid af en ook voor-
komen dat hij een oude bok zou worden tussen 
de jonge garde. En hij heeft het gevoel dat de 
klus in goede handen is.
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Werk
Henri, geboren in Zwolle, en Marina, uit Breda, 
leerden elkaar kennen tijdens hun studie psy-
chologie in Groningen. Henri kreeg eerst een 
baan bij de Sociale Academie, daarna verhuisde 
het stel naar Brabant waar Henri bij Philips ging 
werken; eerst in Eindhoven, later in Breda.
Ze kwamen terug naar Groningen omdat Henri 
directeur personeelszaken werd bij de universiteit 
van Groningen. Philips bleef echter trekken en na 
twee jaar werd hij internationaal directeur HRM 
(Human Resource Management, de Engelse 
ziekte-term voor personeelszaken) in de vesti-
ging aan de Europaweg. Die baan deed hem 
ook alle uithoeken van de wereld zien. Henri: 
‘Dat was dertien jaar lang eigenlijk de leukste tijd 
van mijn werkzame leven.’
In die tijd werd de ICT-afdeling van Philips zelf-
standig en ging verder als Atos Origin. In de 
vaart der volkeren werd Schijf daarheen 
ge schoven. Hij vertrouwt me in dit kader wat 
opmerkingen over (terechte) eigenwijsheid toe, 
niet voor publicatie, maar om te illustreren dat 
zijn carrière pad natuurlijk niet alleen maar over 
rozen ging. Bij Atos werkte hij de laatste zeven 
jaar. Het gezin woonde in deze tijd eerst in 
Zeijen en verhuisde later, nu al weer 31 jaar 
geleden, naar Thesinge.
En zo kwam er na zijn pensioen, bijna vijftien 
jaar geleden, tijd vrij voor de Provinciale Staten, 
het dorp, de kinderen en kleinkinderen, een 
koor, honden, de tuin, noem maar op.

Het dorp
Henri stopte onlangs ook met zijn bijdrage aan 
dorpshuis Trefpunt. Na in het begin de financie-
ring (middels de bekende obligaties) en later 
voortvarend de personele planning van het 
dorpshuis te hebben gedaan, samen met de 
onvolprezen Jan en Henny Mollema, en ook nog 
langdurig voorzitter te zijn geweest, vond Henri 
dat hij ook hier maar eens plaats moest maken 
voor de volgende lichting. Henri’s werk voor 
Trefpunt mag niet worden onderschat, want ook 
voor de recente grote opknapbeurt had hij eer-
der al het voorbereidend werk gedaan. ‘En ik 
vond het belangrijk dat dorpshuis Trefpunt ren-
deerde, zodat er een potje ontstond voor inves-

teringen.’ Dat belang bleek wel toen de kerk 
moest worden aangekocht en het dak, inclusief 
zonnepanelen, aan de beurt was. ‘Ik ben zo blij 
dat er nu een nieuwe groep mensen met frisse 
moed en heel veel inzet aan ons dorpshuis 
werkt.’ 
Na het eerste vertrek van Jan en Henny liep het 
wel door, dankzij de vrijwilligers, maar het ging 
pas weer echt lekker toen Jan en Henny terug-
kwamen. ‘Volgens mij miste Jan het’, knipoogt 
Henri. Blij was hij ook met de versterking door 
Parry de Raad, die de planning overnam. Henri 
coördineerde toen de vrijwilligers. ‘Aly Pepping 
doet dat nu, en veel beter.’ (Lezer, lees nog even 
de kop van dit verhaal.)
‘De laatste jaren voerden Parry, Jan, Henny, de 
vrijwilligers en ik eigenlijk al dezelfde discussie 
als nu: hoe hou je Trefpunt open en rendabel? 
We mogen als dorp best trots zijn dat we het 
allemaal zo mooi voor elkaar hebben gekregen 

en ons dorpshuis na elf jaar nog steeds floreert. 
En dat het dorp, in de vergaderingen voor en 
met het nieuwe bestuur, er zo bij betrokken blijft 
en het (weer) oppakt. Ik heb er eerlijk gezegd 
wel eens een hard hoofd in gehad, maar dankzij 
de jongste ontwikkelingen heb ik ook hiervan 
met een gerust hart afstand kunnen nemen.’

Honden en zingen
En of het allemaal nog niet genoeg was zong 
Henri ook een aantal jaren bij TheSingers.  
‘Ik heb een belangrijk deel van mijn leven een 
band met het podium gehad.’ Als student deed 
hij mee aan Cameretten (een cabaretwedstrijd) 
en won …, hij schreef een toneelstuk (Liefde 
zonder Lintje) voor toneelvereniging VIOD en hij 
won bijna de Taisner Idols (met Het Dorp van 
Wim Sonneveld, onder begeleiding van onder-
getekende op de piano) tijdens het dorpsfeest 
van 2010.
Ook hielp hij tussen neus en lippen door nog bij 
de opvoeding van vier prachtige dochters (van 
wie er een in Thesinge is gebleven), die samen 
voor tien kleinkinderen zorgden. En assisteerde 
hij echtgenote Marina bij het fokken van een 
aantal nesten schapendoezen.
‘En ja, ook de hondenfok en het koor hebben 
moeten wijken voor de behoefte aan minder 
drukte en verantwoordelijkheid.’

En nu…
‘Gisteren was de laatste Statenvergadering en 
vandaag realiseerde ik me: wauw, ik hoef niks 
meer te lezen! Soms moest ik pakken papier 
doorwerken van wel driehonderd pagina’s - en 
niet altijd over dingen die me bovenmatig boei-
den. En ook dit: ik ben van nature positief inge-
steld en vond het vaak best moeilijk wanneer 
iedereen over een onderwerp bromde dat het 
niks was en ook niks kon worden.
Dus wat nu? Ik ga boeken lezen. Ik ga de tuin 
onderhouden. Ik ga misschien wel Italiaans stu-
deren. Nee joh, ik weet het niet, maar ik verveel 
me nog geen moment!’
Zijn hele leven een drukke, succesvolle en toch 
bescheiden jongen dus.

Jan Ceulen

Hij is er hier niet op gekleed, maar Henri is 
graag bezig in zijn grote tuin rondom de 
boerderij die mooi overloopt in het weidse 
Groninger landschap. (foto Koos van de Belt)
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De Benjamin luidt de noodklok
De Benjamin, peuterspeelgroep in dorpshuis 
Trefpunt in Thesinge, zoekt dringend nieuwe 
peuters. Volgens teamleider Maya Sissing is de 
nood zelfs zo hoog, dat de kans bestaat dat de 
peuterspeelzaal na de zomervakantie de  deuren 
moet sluiten! Dat zou betekenen dat een unieke 
voorziening voor Thesinge en Garmerwolde ver-
loren gaat. En dat wil niemand! Alleen nieuwe 
aanmeldingen kunnen dit scenario veranderen. 
En zo’n aanmelding is beslist de moeite waard.

Twee ochtenden per week plezier 
Elke dinsdag- en donderdagmorgen van 8.30 - 
12.30 uur komen de peuters van De Benjamin 
met elkaar spelen, dansen, zingen, rennen, gek 
doen, fietsen, knutselen, knippen, plakken en 
nog veel meer. Dat vinden ze geweldig. Ze leren 
nieuwe vriendjes en vriendinnetjes kennen en 
doen heel veel leuke dingen. In hun eigen speel-
lokaal is alles aanwezig om hen een heerlijke 
ochtend te bezorgen. 
Maar de pret heeft ook een doel: speel, leer, 

groei en geniet! Dat is peuteropvang De Benja-
min. Spelenderwijs worden kinderen voorbereid 
op de basisschool. Ze werken aan thema’s die 
aansluiten bij hun eigen belevingswereld. Die 
thema’s keren terug in het voorlezen, bij het 
 zingen, in de kringgesprekken, maar bijvoor-
beeld ook in de knutselwerkjes. In de groeps-
ruimte zien ze aan welk thema ze werken. Maar 
wat ze ook doen, altijd staat voorop dat uw kind 
met plezier naar de opvang gaat. Gewoon 
omdat het zo leuk is!

Maar… ook al heb je nog zoveel lol, peuters 
worden kleuters en vertrekken naar de basis-
school! En op dit moment zijn er nog maar wei-
nig peuters over in De Benjamin. Te weinig. Om 
deze prachtige voorziening voor onze dorpen te 
behouden, doen we dan ook een dringend 
beroep op ouders van peuters uit Garmerwolde 
en Thesinge: kom begin april eens vrijblijvend 
kijken. En meldt u direct aan als uw kind het net 
als andere peuters geweldig vindt. 

Kom naar de inloopochtenden!
Op dinsdag 2 april en donderdag 4 april zijn er 
inloopochtenden waar peuters en hun ouders 
van harte welkom zijn om kennis te maken met 
onze opvang. Ook jongere broertjes en zusjes 
zijn welkom deze ochtenden!
Op dinsdag 7 mei en donderdag 9 mei is het 
bijna moederdag. Op die dagen zijn alle kinde-
ren vanaf anderhalf jaar welkom om zelf iets 
moois te maken voor hun lieve mama!

Kinderopvangtoeslag of subsidie
Wanneer u als ouders beiden werkt en/of stu-
deert kunt u in aanmerking komen voor kinder-
opvangtoeslag. In alle andere situaties kunt u in 
aanmerking komen voor subsidie van de 
gemeente Groningen.
Voor meer informatie kunt u bellen met team-
leider Maya Sissing: 06 21 868 002, of mailen: 
maya.sissing@kids2b.nl

Monique Groothoff

In de Garmer & Thesinger Express wordt u min 
of meer regelmatig op de hoogte gehouden van 
de stand van zaken van de renovatieplannen 
van dorpshuis De Leeuw. Wat is er de laatste tijd 
gebeurd? En wat zijn we van plan? Wel, een 
paar dingen zijn zeker het vermelden waard.

3D-model
Maarten Strik heeft voor ons de afgelopen maan-
den een driedimensionaal model van De Leeuw 
gebouwd op zijn computer. Zoals het dorpshuis 
er straks uit gaat zien. Prachtig. Op onze website 
kun je het resultaat bewonderen. Je kunt als het 
ware door De Leeuw ‘wandelen’ en alle ruimten 
bekijken. Vanuit dit 3D-model kunnen ook mooie 
afbeeldingen gegenereerd worden. Misschien 
heeft u deze al gezien op een van de flyers die 
we de afgelopen tijd  hebben verspreid. Bij dit 
artikeltje is er ook een afgedrukt.

Renovatieplannen dorpshuis De Leeuw

Financiële zaken
Medio vorig jaar hebben we een subsidieaan-
vraag ingediend bij de Nieuwbouwregeling-NAM. 
Omdat we het achterhuis van De Leeuw gaan 
afbreken en weer opnieuw gaan opbouwen, ont-
stond deze mogelijkheid tot subsidie. De nieuw-
bouw moet dan wel, bouwtechnisch gezien, aan 
allerlei eisen voldoen. 12 maart hoorden we dat 
onze nieuwbouwplannen zijn goedgekeurd en 
dat we ruim 50.000 euro subsidie krijgen. 
Medio februari hebben we bij het Fonds Nieuwe 
Doen Groningen een aanvraag ingediend voor 
een hypotheek en voor een overbruggings krediet/
bouwdepot, voor het geval we tijdelijk extra geld 
nodig hebben. Die aanvraag is in  principe goed-
gekeurd. Het Fonds Nieuwe Doen is een fonds 
ingericht door de Provincie ( Programma Leef-
baarheid). Het kent ‘soepele’ voorwaarden, zodat 
het precies bij ons past.
De financiering van het totale project is daarmee 
in principe rond. Een hypotheek van maximaal 
100.000 euro willen we als sluitpost gebruiken. 
Als de begrotingspost onvoorzien meevalt dan 
is er minder hypotheek nodig. En omgekeerd.
Het hele bouwbudget bedraagt nu circa 1,4 mil-
joen euro, waarvan een kleine negen ton uit de 
diverse NAM-potjes komt, zoals het programma 

‘Versterking Dorpshuizen’, het programma ‘Elk 
Dorp een Duurzaam Dak’ en de Nieuwbouw-
regeling.
Verder hebben we grondig geïnventariseerd  
wat er zoal nodig is (of kan zijn) aan nieuwe 
inventaris: van tafels, stoelen, gordijnen, vitrage, 
keuken apparatuur en koffiezetmachines, tot 
aan koffielepeltjes toe. Sommige zaken hiervan 
zijn noodzakelijk, andere wat minder. Al met al 
gaat het om forse bedragen.

Sluiting
Onze planning is weer bijgewerkt. Eind maart 
ondertekenen we de diverse contracten met de 
NAM en aannemer Havenga. Het bouwproject 
start dan in de eerste week van april. Het eerste 
project is asbestverwijdering. De bouw zal in 
totaal circa een jaar duren.
De Leeuw sluit dus per 1 april. Alle verenigingen 
die gebruik maken van ons dorpshuis kunnen 
gedurende de bouwperiode terecht op Het 
Geweide Hof van de familie Van Zanten. De 
omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van 
het achterste gedeelte verwachten we begin 
april.

Namens het Bouwteam, Henk Vliem

3D-plaatje van de oostzijde van Dorpshuis De Leeuw na de verbouwing (3D-afbeelding, Maarten Strik)

Hoe het niet moet: tijdens de verbouwing in 
1987 stort de topgevel bij de hoofdingang van 
De Leeuw in (foto Herman Huiskes)
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NLdoet: honderd uur werk voor Trefpunt
Grote schoonmaak
Op vrijdagochtend 15 maart, de eerste dag van NLdoet, weerhouden 
regen en harde wind een vijftal mannen er niet van om flink op te ruimen 
rond dorpshuis Trefpunt. Een grote aanhanger met puin, hout, zand en 
modder wordt afgevoerd naar de afvalverwerking. Tenslotte wordt, als 
nawerk van het verduurzamingsproject, de bestrating rond het terras her-
steld. Het resultaat mag er zijn! 
Tegen koffietijd is de ploeg uitgegroeid tot dertien Thesingers. Na de koffie 
met poffert worden ramen gelapt, spinnenwebben verwijderd en lampen-
kappen hersteld. De ploeg pakt flink uit: de zolder wordt opgeruimd, de 
keuken en bar schoongemaakt, enzovoort, enzovoort. Om 15.00 uur 
 zetten de werkers er een punt achter.

Binnenwerk en buitenklusjes
Zaterdagmorgen om half negen staan er opnieuw tien inwoners klaar om 
aan de slag te gaan. De verlichting van het dorpshuis wordt aangepast, 
buitenlampen verplaatst en in de vlaggenmast wordt een nieuwe banier 
gehesen. De opsomming is zeker niet volledig, maar in deze twee NLdoet-
dagen zijn in ruim honderd werkuren de meeste geplande werkzaam-
heden uitgevoerd. Alleen het schilderwerk is nog niet gedaan. Daar is de 
komende maanden bij droog weer gelegenheid voor. Je kunt nog werk 
adopteren (zie thesinge.com/trefpunt).
Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die tijdens deze NLdoet een geweldige 
bijdrage hebben geleverd aan de kwaliteit van het dorpshuis! 

Peter Heidema

In Trefpunt is Hans Wind voor NLdoet bezig met een tijdrovende klus. 
Van alle ruim 100 stoelen draait hij de schroeven van de zitting en 
rugleuning aan. (foto Koos van de Belt)

 
Ook in De Til is volop NLdoet op 16 maart. Hier staan drie 

generaties te schilderen in De Til. Tim van der Veen, zijn moeder 
Anita op de Kelder, staand op de computertafel, en Willem 

Oomkes geven de muur een fris kleurtje. (foto Koos van de Belt)

Inspraakavond aanpak Boer Goensepad
In mei starten de werkzaamheden aan de Lage-
weg (zie ook het artikel in de G&T Express van 
januari). Tot begin augustus zal al het door-
gaande verkeer tussen Thesinge en Garmer-
wolde worden omgeleid. 
Omdat als gevolg daarvan het Boer Goensepad 
in die periode ook niet toegankelijk is, wordt 
deze om praktische redenen tegelijk aangepakt, 
zo blijkt uit het persbericht dat de gemeente 
 Groningen begin maart verspreid heeft. 
In samenspraak met de grondeigenaar, Water-
schap Noorderzijlvest en een plaatselijke imker 
heeft de gemeente in principe besloten de 
betonplaten bij wijze van proef te verwijderen. 

Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat sinds 
de verbreding van de Stadsweg het fietsverkeer 
over het Boer Goensepad met meer dan 90% is 
gedaald en het fietspad dus nagenoeg over-
bodig is geworden. Onder andere gevoed door 
de talloze positieve reacties met betrekking tot 
de strook veldbloemen langs het pad, is beslo-
ten meer ruimte te geven aan de natuur. Er is op 
dit moment in Nederland een zorgwekkende 
afname van bijen en andere insecten die van 
belang zijn voor ecosysteem en akkerbouw. 
Door het beton te verwijderen kan een bloemen-
strook voor bijen en vlinders worden aangelegd 
van meer dan acht meter breed. Het Boer 

Diekpad
Op 26 februari heeft men op de dijk langs het 
Eemskanaal gras ingezaaid en palen geplaatst 
om auto’s van het diekpad te weren. Of het pad 
geopend wordt voor fietsverkeer is nog een 
vraagteken. Dit in verband met de aanleg van de 
inlaat voor het industriewater van North Water. 
Bovendien wil men aan het eind van de zomer 
ook weer slib transporteren per boot met kraan 
en dan moet men met het slib over het dijkpad. 

Het bankje aan het einde van de Geweideweg is 
weer gemaakt. 
Op het slibdepot is men begonnen de kleine 
droogdijkjes in grote dijken te zetten en als het 
weer meezit, begint men ook de andere slib-
depots in dijken te zetten.

Sieb-Klaas Iwema

Bedankt
Lieve mensen, wij willen jullie heel erg 
bedanken voor alle hulp die we kregen toen 
wij allebei ziek waren. Voor het schoon-
maken, het eten koken (of brengen), het 
beestenspul eten geven, en natuurlijk voor 
het uitlaten van Ollie. Ook heel erg bedankt 
voor de gezelligheid; dat jullie langs 
kwamen voor koffie en een praatje. 

Cor en Corrie Eijkemans

Goense pad blijft voorlopig nog wel bestaan, zij 
het als onverhard wandelpad.

Aanstaande maandag is er door de betrokken 
partijen een voorlichtingsbijeenkomst gepland 
in dorpshuis Trefpunt in Thesinge. 
Wilt u meer informatie over de werkzaamheden 
of uw mening geven over de geplande aanpak? 
Tijdens deze avond kunt u uw vragen stellen en 
eventuele bezwaren tegen de plannen kenbaar 
maken. De avond begint om 20.00 uur, de koffie 
staat klaar.

Joop Heerdal
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t Spoukt op t Grunnegerlaand. Ook ien Taisn. E.J. Huizenga-
Onnekes het ien heur bouk Heksen- en Duivelsverhalen in het 
Groningerland twij verhoalen optaikend over n vrumd soort 
spouk kort bie ons.

Gruine Loan
Taisner Loan is n òlle gruine loan, dij vrouger bruukt wer deur 
kloosterlingen van Taisn noar Haimerd. Ik ben es op n oavend bie 
regenachteg weer doar drij widde wieven tegenkommen. t Is staarm-
woar! Ain haar n swaarde douk om kop. Ze sweefden der over, bainen 
zag je nait.(bladziede 199, mit aanpaasde spellen)Widde wieven, dij 
wie ook wel as widde juvvers kinnen, binnen widde vraauwsgaisten dij 
ien grode dailen van Europa rondspouken. n Aander veurbeeld is de 
Franse dame blanche. Doarmit bedoul k nait t dessert, dat mag dulek 
wezen. Widde wieven binnen gaisten dij mainsttied kerels achter 
boksem aan zitten. Woarveur is aiglieks nait persies dulek, der binnen 
nait zoveul verhoalen van mannen dij dat overleefd hebben en 
noavertellen kinnen. Zai kommen voak mit zien drijen veur. t Is ook 
nait te doun om allinneg te spouken, en mit zien drijen vangst 
zekerwoar n bult mannen meer. 
Spouken dij over kloosterloan zweven. t Is gain onbekìnd verhoal. 
Ook ien Muzzel goan der drij widde juvvers n zogenoamde ‘spouk-
loan’ over. Meschain stammen dij widde juvvers oet Taisn van dij 
kloosterlingen òf. Meschain hebben dij widde klaaiden van de 
kloosterlingen wel tot loatere verhoalen over widde juvvers inspireerd. 
Kins die t veurstellen: t is in t twijduuster, en zai lopen doar over loan, 
mit kappechons om kop ... òfgriezelk.
Bainen werden nait zain van dij spouker lingen. En dat is nou t 
vrumdst. Der is noamelk nog n verhoal over n spouk zunder bainen 
oet Achter-Taisn: 

Peerd zunder bainen
Bie Achter-Taisn liggen n poar stukken pasterijlaand van Ten Boer. ‘De 
Lorten’ nuimen zai heur. En doar spoukt n peerd zunder bainen rond. 
Geert Mulder kwam ais van Lutjewòl noar Taisn en dou e bie Pesman 
zien ploats kwam zag e n peerd zunder bainen. ‘Wat bliksem’ zee hai, 
‘doar heie werachteg dat peerd zunder bainen!’ t Was n roar gezicht. t 
Sweefde over de grond, mor Geert smeerde hom. (bladziede 246, mit 
aanpaasde spellen)

Spoukdaaiern binnen t laand van Limburg tot aan t Wad nait vrumd. 
Schoapen zunder kop, hellehonden, joe nuimen t mor en t is der. Mor 
t binnen vernoamelk verhoalen van tiedstieden heer. Tegensworeg 
hebben wie dezulfde soort verhoalen, mor net wat aans. Nou binnen t 
gain spoukdaaiern meer, mor exotische daaiern. Wel kin nog t verhoal 
over Winnie de Poema, dij ien zummer van 2005 over Veluwe 

Zwevende spoukboudel

swinnen zol? k Wait t nog hail goud, benoam omreden mien moeke 
wol nait da’k noar t bos goan zol, baang as zai was veur n dikke kat. 
Zuks soort verhoalen kommen dikmoals veur, en folklorist (ain dij hom 
mit volksverhoalen ien t onderzuik bezeg holt) Jan Brunvand haar t 
verhoal n specioale noam geven: Big Cats (Panthers etc.) Running 
Wild. t Was ook echt n grode kat, zoas achteròf bleek, mit de noam 
Max. Hail toupazzelk: Max stamt van t Letiense maximus òf, dat ‘de 
grootste’ betaikent. 
Nou trug noar dij spouken. Woarom hebben baaident, kloosterlingen 
en t peerd, gain bainen? Wie kinnen twij verkloarens oetfigelaaiern. 
Eerste verkloaren is dat dizze spouken van tiedstieden heer binnen, 
en dat poaden woarop zai heur begeven vrouger leger lagen, 
woardeur spouken nou op n pad onder grond lopen. Mor dat kin nait 
recht wezen. De verhoalen zeggen ons dulek dat dij spouken over 
grond hen sweefden, en t was te zain dat ze gain bainen haren. 
Twijde verkloaren is doardeur staarker. Onderzuik noar lu dij zeggen 
spouken zain te hebben, hebben tegensworeg ain ding gemain: t 
spouk is nait deurzichteg. En dat huift ook nait. Astoe van wied vot 
noar n peerd of kloosterling kikst, din kist nait zain of t deurzichteg is 
of nait. En ien dat gevaal is zuks n verhoal ook nait zo biezunder. Wat 
is der nou eng aan n peerd? As t eng wezen mout, din mout er wat 
aans bie aan. Of òf.  
En ien dit geval zellen dat de bainen wezen. Òfgriezelk.

Arjan Sterken

Wat bliksem’ zee hai, ‘doar heie werachteg dat peerd zunder bainen!’ 
(foto Hieke)

Stoere woorden
benoam = vooral
nait recht = niet goed
oetfigelaaiern = bedenken
swinnen = zwerven

tiedstieden heer = zeer lang geleden
twijduuster = schemering (Eng. twilight)
wied vot = ver weg
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Laatste nieuws over de kerk in Garmerwolde
Hoogwerkers, mannen in oranje pakken, 
 gehak en gezaag. U heeft het misschien al 
gehoord en gezien: er is flink gesnoeid rond-
om de kerk. Twaalf essen moesten worden 
gekapt vanwege essentaksterfte. Omdat de 
bouwwerkzaamheden binnenkort gaan be-
ginnen, heeft de Stichting Oude Groninger 
Kerken snel doorgepakt. 

Veiligheid garanderen
Stichting Oude Groninger Kerken is niet alleen 
eigenaar van de kerk, maar ook van het eerste 
deel (tot het eerste pad) van het kerkhof rondom 
de kerk. Daarom heeft de stichting zorgplicht 
voor de bomen op dat gedeelte. Onlangs heeft 
een gecertificeerde boominspecteur de bomen 
op het kerkhof geïnspecteerd. Daaruit bleek dat 
de essen langs de gracht besmet waren met de 
essentaksterfte en in slechte staat verkeerden. 
Begin april starten de bouwwerkzaamheden in 
de kerk en de toren. Om de veiligheid van de 
bouwvakkers en toekomstige bezoekers van het 
terrein te garanderen zijn de twaalf essen inmid-
dels gekapt.

Bouwplannen
De exacte bouwplanning is nog niet bekend. 
Wel is duidelijk dat Boerbouw Groningen B.V. de 
klus gaat uitvoeren. En dat de oplevering in 
2019 plaatsvindt, in het gouden jubileumjaar van 
de stichting. 
De bouwplannen hebben te maken met het edu-
catieve programma Feest! In Oost en West, een 
onderdeel van het landelijke programma Feest! 
Weet wat je viert. Dit is een project van Museum 
Catharijneconvent waarbij kinderen (en volwas-

senen) op tien plaatsen in het hele land kunnen 
leren over feesten in verschillende tradities en 
religies. De toren speelt een hoofdrol in dit  project. 
Daarin wordt een trap gebouwd als onderdeel van 
een spannende ontdekkingstocht waarbij kinde-
ren feesten uit verschillende religies tegenkomen. 
Kerkhörn wordt afgebroken en vervangen door 
een eigentijdse ontvangstruimte. In de kerk vin-
den geen ingrijpende veranderingen plaats. 

Kerk en Kerkhörn blijven ook in de toekomst 
beschikbaar voor gebruik. 
Wilt u op de hoogte blijven van de plannen en de 
verbouwing? 
Kijk dan op https://groningerkerken.wordpress.
com/2019/03/20/het-feest-begint/.

Namens de Plaatselijke Commissie,
Anne Benneker 

Een kijkje omhoog langs de nieuwe trap in de toren. Door 
deze bijzondere vorm zijn de routes naar boven en naar 
beneden van elkaar gescheiden en draaien om elkaar heen. 
(impressie MX13)

Via een nieuwe trap in de toren gaan de bezoekers op ontdekkingstocht. De klim 
voert hen langs acht christelijke en islamitische feesten die op een interactieve 
manier worden verbeeld, om uiteindelijk via een groot raam in het dak uit te kijken 
over het Groninger landschap (tekening MX13)

Kaalslag bij de kerk in verband met essentaksterfte.(foto Sieb-Klaas Iwema)

De nieuwsbrief Ten Boer wist ons te mel-
den dat de openingstijden van het loket 
Burgerzaken in Ten Boer sinds maandag 
11 maart zijn gewijzigd. 
Het loket is niet meer op maandagmid-
dag, maar op dinsdagmiddag geopend. 
Op woensdag is het loket voortaan de 
hele dag open. 

Nieuwe openingstijden loket Burgerzaken Ten Boer
Dus vanaf nu zijn de tijden:
- Maandag   9.00 -  12.00 uur
- Dinsdag  14.00 -  18.00 uur
- Woensdag  9.00 -  17.00 uur
- Donderdag  9.00 -  12.00 uur
- Vrijdag  9.00 -  12.00 uur

Jan Ceulen

Wist u dat
•  particulieren in de voormalige gemeente Ten Boer minder 

OZB gaan betalen? 
•  bedrijven daarentegen juist flink meer moeten gaan 

afdragen voor hun pand of panden?
•  deze verhoging in vijf gelijke jaarlijkse stappen toegroeit 

naar het hoge niveau?
•  de brieven met OSB-bedragen eind april bij alle 

bewoners en ondernemers in de bus vallen?

uitzicht

suikerfeest

ramadan

kerst

entree

zicht door hart toren

cyclische route

ontdekkingstocht

monumentaal

hemelvaart

geboorte van Mohammed

pasen

offerfeest

pinksteren
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Het is weer voorjaar! De planten, struiken en bomen ontwaken uit hun 
winterslaap. Maar zij niet alleen: alles wat kruipt, loopt en vliegt komt 
tevoorschijn. Deze keer geef ik tips over enkele beestjes in de tuin, 
waar ze ongetwijfeld nuttig zijn, maar soms ook behoorlijk lastig. En 
thuis, waar ze niet horen, maar waar ze lekkere dingetjes vinden.

Mieren
Mieren leven in een kolonie waar ieder zijn eigen taak heeft. Zo legt 
de koningin eitjes en de mannetjes zijn er om - tijdens de bruilofts-
vlucht - de koningin te bevruchten. De werksters zijn onderverdeeld in 
verschillende groepen: de verzorgers van de larven, de soldaten die 
het nest beschermen, de verkenners die voedsel halen, de luizen-
houders die bladluizen beschermen in ruil voor druppels zoetigheid. 
Mieren jagen vooral op insecten en kleine beestjes; dit is eiwitrijk 
voedsel voor de larven. Maar ze zijn ook dol op zoetigheid! Als je thuis 
of op het terras knoeit met suiker of ranja, dan komen ze er op af. Een 
passerende mier legt een geurspoor aan naar het nest en al spoedig 
heb je een druk belopen pad richting jouw bron van zoetigheid. Zit er 
toevallig een mierennest bij de voordeur en lopen ze in de hal, dan 
kan je het nest uitroeien, maar het is beter om ze te laten verhuizen. 
Er zijn verschillende kruiden en planten waar mieren een hekel aan 
hebben. Vooral salie, rozemarijn, oregano, bieslook, majoraan, 
maggikruid, munt, basilicum en boerenwormkruid houden mieren op 
afstand. Daarnaast is het goed om te weten dat mieren een hekel 
hebben aan bepaalde sterke geuren. De geur van oregano, knoflook 
(dit geldt ook voor slakken), kruidnagel, nootmuskaat of kaneel is te 

sterk voor de diertjes. Je kunt de kruiden vermengen met water of de 
route blokkeren met wat strooisel. Mieren gaan ook niet over een 
laagje peper heen. Strooi wat peper (zwarte, witte, cayenne, maakt 
geen verschil) en ze zullen uit de buurt blijven. Bij regen het strooien 
herhalen. Munt, in welke vorm dan ook, houdt mieren eveneens weg. 
Je kunt blaadjes munt verkruimelen of een zakje muntthee openknip-
pen en de inhoud over de vaste route van de mieren strooien. Je kunt 
ook tandpasta of mondspoelmiddel met een sterke pepermuntsmaak 
en -geur sprenkelen. De planten die mieren weren zijn goudsbloem, 
afrikaantjes (eenjarig) of lavendel. Hier blijkt de goudsbloem echter 
het meest effectief. Plaats de kruiden of planten in enkele strategisch 
geplaatste potten of op slimme plaatsen in de tuin. Wil je een nest 
uitroeien zonder gif te gebruiken, giet dan een kan heet water in de 
in- en uitgangen van het nest.

Slakken
Naaktslakken vreten vooral aan planten en laten een glimmend spoor 
achter. Ze zijn dol op hosta’s en andere planten met zachte bladeren. 
Huisjesslakken eten vooral dood blad, maar in een super-opgeruimde 
tuin zullen ze ook aan levend blad beginnen.
Slakken houden van schaduw en vochtigheid en zijn vooral onder 
struiken of stapeltjes stenen en planken te vinden. Padden zijn verzot 
op slakken, dus je kan een paddenschuilplaats maken van bijvoor-
beeld een stapeltje puin ergens in de schaduw. Andere liefhebbers 
van slakken zijn merels; in een vogelvriendelijke tuin met voldoende 
schuil- en nestgelegenheid zal de merel graag komen. Heb je veel 
last van slakken, dan kan je een schaaltje bier neerzetten of ingraven, 
waar ze dronken in verdrinken. Je kunt de bedreigde planten ook 
beschermen door er dennentakjes, gemalen eierdoppen of kattengrit 
omheen te leggen. De slakken kunnen hier niet overheen. Verder is 
het metaal koper een beproefd afschrikmiddel. Leg een koperen ring 
ruim rondom een plant, of plak kopertape om een bloempot en de 
slakken komen er niet langs. Zorg wel dat je de barricade breed en 
hoog genoeg maakt; de naaktslakken kunnen zich enorm uitrekken en 
als een spanrups over de hindernis heen gaan.

Miranda Bosman

Zo groot zult u ze waarschijnlijk niet aantreffen in uw tuin, 
maar ook kleinere slakken kunnen erg vervelend zijn. 
Gelukkig is er veel aan te doen! (foto Miranda Bosman)

Zoals eerder beloofd geeft Jakob van der 
Woude wat meer historische informatie over 
de personages die een rol spelen in het stuk 
‘Tegen de tijd’, dat in het kader van het pro-
ject ‘Veur Aaltied’ in mei in de kloosterkerk 
van Thesinge wordt opgevoerd. Deze keer 
aandacht voor de schrijvende non Stine 
Dutmers.

Het moet een machtig gezicht geweest zijn, ooit. 
Een klooster omringd door een gracht en een 
wal. Een verheven poort. Daarbinnen een grote 
kruiskerk en kloostergebouwen, een eetzaal, een 
schrijfzaal. En in die schrijfzaal zal ze  gezeten 
hebben: Stine Dutmers. Prachtige gebeden-
boeken schreef ze. Met ganzenveren die ze in 
inktpotjes van runderhoorn doopte. Monniken-
werk - of beter: nonnenwerk. Met engelengeduld 
schreef ze teksten over en tekende ze allerlei 
figuren ter illustratie. Ze werkte op perkament en 
tekende rond de tekst beestjes, helderblauwe 
viooltjes en diep oranje klokjes. De geïllustreerde 

Tegen de tijd (3)
initialen met het bladgoud en de heldere kleuren, 
het zijn ware kunstwerkjes. Waarschijnlijk wer-
den de gebedenboekjes ergens rond 1520 
geschreven. Ze zijn gaan zwerven via Engeland 
naar Amerika. In 2004 werd een gebedenboekje 
aangeboden door een Nederlandse antiquair en 
kon de RUG het kopen voor 38.000 euro. Dat 
boekje ligt nu goed bewaard in de kluis van de 
universiteitsbibliotheek in Groningen, het is dus 
bijna weer thuis.

In 1556, toen er een nieuwe abt (Gerard de 
tweede) door de bisschop van Münster werd 
benoemd, waren er zestien zusters in het kloos-
ter. Het waren dus de vrouwen die hun vingers 
bevlekten met inkt op basis van een ijzergal-
nootoplossing om de boeken te schrijven die 
Thesinge zo belangrijk en beroemd maakten. 
Professor Jos M.M. Hermans (1949 - 2007) vond 
eens in Gent een handschrift geschreven door 
‘sister dutmers, nunne to tesinge’. Hij herkende 
de afkomst ook aan de versierde marge met de 

typische bloemen en de beestjes, kenmerkend 
voor het Thesinger klooster. Ook de initialen die 
in andere boeken voorkwamen bleken van de 
schrijvende non uit Thesinge te zijn.
Pas in 1598 vestigde zich een drukker in het 
Noorden. Tot die tijd werd hier nog voornamelijk 
geschreven en kwam drukwerk van heel ver 
weg. Uit Zwolle bijvoorbeeld, of nog verder.

Jakob van der Woude

Pagina uit een 
gebedenboekje 
geschreven rond 
1515 in Thesinge 
(fotograaf 
onbekend)
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Het seizoen voor het schaatsen op de lange 
baan is bijna ten einde. En het was me een 
 seizoen, met als climax de wereldrecordregen 
op de World Cup in Salt Lake City met zeer 
sterke Nederlandse inbreng. Op nationaal 
niveau lieten ‘onze’ Garmerwolders ook weer 
van zich horen. Begin februari bij de Rabo 
 Holland Cup-wedstrijd (voor de nationale 
schaatsbeker zeg maar) in Tilburg is Lennart 
Velema zowel op de 500m als de 1000m op de 
eerste plaats geëindigd. Hij deed dat in beide 
gevallen door een nieuw baanrecord te schaat-

Afsluiting schaatsseizoen Velema en Stollenga
sen! Daarnaast werd hij ook nog eens tweede op 
de 1500m. Bij de dames schreef Esmé  Stollenga 
de 500m op haar naam en werd ze tweede op 
de 1000m. Door deze prestaties waren beide 
rijders eveneens geplaatst voor de finale van de 
Rabo Holland Cup, die begin maart werd ver-
reden op de ijsbaan in Deventer. Lennart werd 
hier tweede op de 1000m en derde op de 500m, 
Esmé eindigde als vierde op de 500m. 
Samenvattend was het voor zowel Stollenga als 
Velema een memorabel seizoen. Persoonlijke 
records werden meermalen verpulverd en er 

werden hoge noteringen gehaald. Bovendien 
lieten beiden zien dat ze het niveau van hun 
prestaties konden consolideren over het  seizoen 
heen, zonder blessures, en dat is ook wel eens 
leuk om mee te maken! De schaatsen gaan bin-
nenkort dus weer in ’t vet. Zou het mogelijk zijn 
dat we in het nieuwe seizoen een van de twee, 
of beter nog, allebei zien schitteren op een EK 
of WK? Wie weet. Garmerwolde kijkt er in ieder 
geval naar uit!

Harjo de Poel

Op de drukbezochte vrijwilligersavond van 8 
februari praatte het bestuur de aanwezigen bij 
over de financiële stand van zaken van het Tref-
punt en de richting die we met het dorpshuis op 
willen gaan. Door de veranderende situatie en 
dalende inkomsten van het Trefpunt streven we 
naar een actiever dorpshuis dat ruimte biedt aan 
initiatieven uit het dorp, ruimtes verhuurt en óók 
zelf activiteiten organiseert.
Daarnaast stond op deze avond de vraag cen-
traal: ‘Hoe verdelen we alle organisatorische en 
uitvoerende taken over de vrijwilligers? 

Meepraten over Trefpunt
Uit de ideeën en suggesties die door de aan-
wezigen naar voren werden gebracht, bleken 
twee hoofdlijnen de moeite waard om verder te 
onderzoeken:
-  organiseren per soort activiteit (zoals informa-

tieve bijeenkomsten, feesten of begrafenissen);
-  organiseren per periode, eventueel in combi-

natie met taakgerichte groepen.
Inmiddels heeft het bestuur op basis van alle 
inbreng een voorstel voor een nieuwe werk-
structuur ontwikkeld. 
Op donderdag 4 april ligt dit voorstel op tafel om 

te bespreken met huidige en nieuwe vrijwilligers 
van Trefpunt en andere belangstellenden uit 
Thesinge. We hopen dat we op deze avond tot 
een definitieve werkwijze kunnen komen die 
draagvlak heeft bij vrijwilligers en andere dorps-
genoten én waarvoor voldoende vrijwilligers 
zich actief willen inzetten.
Wil je hierover meepraten en ben je (nog) geen 
vrijwilliger van Trefpunt, dan ontvang je het 
voorstel als je een mail stuurt naar 
trefpunt@thesinge.com
De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Je bent 
van harte welkom.

Aly Pepping

Garage sale Thesinge

De handel was levendig, de koersen stemden tevreden (foto’s Henk Tammens)
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Op donderdag 14 maart was het weer 
Garmer stee. Zo’n twintig personen genoten 
van het vervolg van de camperreis van Jan 
en Detta van der Molen door de Baltische 
Staten.

Zo kom je nog eens ergens. Rustig zittend op de 
stoel, vervolgen we onze reis door Estland, 
 Letland en Litouwen. Hoewel het al juni is, 
bloeien de sering en de goudenregen nog uit-
bundig; de natuur is hier ongeveer een maand 
later dan bij ons. We bezoeken een Russische 
begraafplaats met monument, bewonderen een 
 Russisch-orthodoxe kerk met veel iconen (geen 
beelden) en het voormalige kasteel en de 
 vesting van de bisschop, in de vorm van een 
ster, net als Bourtange. 

Op naar de Baltische Staten!
Ook klauteren we via een touw bij krijtrotsen 
naar beneden en weer omhoog, toeren rond in 
een treintje en bezoeken een spoorwegmuseum 
met niet al te best onderhouden locomotieven. 
Daar zouden ze in Stadskanaal wel raad mee 
weten ...
In de ruïne van een klooster banen we ons een 
pad naar de toren en genieten van het prachtige 
uitzicht. Ook brengen we een bezoek aan het 
openluchtmuseum bij Callin en wandelen door 
Talinn, een stadje met een hoog Anton Pieck-
gehalte. Met leuke binnenplaatsjes met live-
muziek, gebreide poppen, mooie gevels, een 
poort bewaakt door draken en een prachtige 
orthodoxe kerk. Het presidentieel paleis (roze!) 
blijkt een aardig optrekje … een soort borg. We 
worden verwelkomd door een schone jonk-

vrouwe. In tegenstelling tot musea in Nederland 
mogen we hier overal aankomen. In de keuken 
hangen zelfs echte hammen. We bewonderen 
onder meer porseleinen kroonluchters, een 
tegelkachel, de garderobe en de muziekkamer 
met een echte speelkast. Tot besluit van onze 
reis maken borgheer Jan en borgdame Detta 
nog een rondje met de koets door de mooie tuin.
Een volgende keer gaan we naar Sint-Peters-
burg.

Neuten schaiten
Op donderdag 11 april is het (in Het Geweide 
Hof) weer tijd voor het aloude neuten schaiten. 
Wie gooit de meeste noten eraf?

Hillie Ramaker-Tepper

Op zaterdag 9 maart had de Feestweekcommissie samen met dorpshuis 
De Leeuw een swingend feest in het dorpshuis georganiseerd met de 
feestband Soulution. Voor het dorpshuis was dit het laatste grote feest in 
de oude grote zaal, in verband met de voorgenomen sluiting per 1 april 
2019. Het was een prachtig feest en er werd veel gedanst. Niet alleen door 
de ouderen, maar ook door de jeugd. Menigeen ging met een tombola-
prijsje naar huis. Na de derde sessie van twaalf liedjes - het was inmiddels 
al zondag en de beentjes werden iets vermoeid en bezweet - was daar het 
laatste lied met de toepasselijke titel Long train running. 
Ik hoop dat Soulution over een jaar in een mooie nieuwe zaal Don’t look 
back zingt, gevolgd door Atemlos durch die Nacht.

Sieb-Klaas Iwema

De band Soulution bracht alle generaties samen op de dansvloer 
bij het laatste feest in de oude Leeuw. (foto Sieb-Klaas Iwema)

Swingend feest Garmerwolde
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Provinciale Staten van Groningen
1 SP 30
2 Partij van de Arbeid 51
3 CDA 13
4 D66 17
5 VVD 21
6 ChristenUnie 19
7 PVV 16
8 Groninger Belang 29
9 GROENLINKS 61
10 Partij voor de Dieren 18
11 Partij voor het Noorden 17
12 Forum voor Democratie 22
13 50PLUS 6
14 DENK 0
Totaal 320 stemmen 
(Blanco 0; Ongeldig 0)

Noorderzijlvest
1 Water Natuurlijk 125
2 Partij van de Arbeid  65
3 CDA  12
4 ChristenUnie 25
5 VVD  27
6 Betaalbaar Water  25
7 AWP niet politiek wel deskundig  22
8 50PLUS  10
Totaal 314 stemmen 
(Blanco 2; Ongeldig 3)

Hunze en Aa’s
1 Water Natuurlijk 1
Totaal 1 stem

Uitslag verkiezingen 20 maart 2019

Garmerwolde

Thesinge Provinciale Staten van Groningen Noorderzijlvest

Op woensdag 20 maart was het weer verkiezings-
dag. Dit keer werd het ons extra moeilijk gemaakt, 
omdat we zowel voor Provinciale Staten als het 
Waterschap onze stem mochten uitbrengen. Onze 
razende fotoreporter was precies op tijd om alle 
stemmen van Thesinge op de gevoelige plaat vast 
te leggen. (foto’s Koos van de Belt)

De kleurtafels in de Thesinger stemhokjes zijn afgestemd op lichaamslengte. 
Axel Dijkerman wacht geduldig met zijn hondje tot zijn vader (middelste stemhokje) 
met rood is uitgekleurd. (foto Koos van de Belt)

De zwevende kiezers stonden 
dit jaar voor een dubbele 
keuze. Waar ga ik stemmen en 
op wie? 
(foto Koos van de Belt)

Ook in Garmerwolde wordt de eenzame stemmer enthousiast ontvangen en brengt 
daardoor met een tevreden gevoel zijn stem uit. (foto Sieb-Klaas Iwema)
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Vrijdag 8 maart vond in een zeer goed gevuld 
Trefpunt alweer de 43e Algemene Ledenver-
gadering van Vereniging van Dorpsbelangen 
 Thesinge plaats. Vertrouwd dus, maar toch heel 
anders dan eerder door de nieuwe locatie en de 
nieuwe voorzitter Hans Wind. 
Vertrouwd was ook de aanwezigheid van erelid 
Roelie Dijkema. De andere twee ereleden, Roelf 
Jansen en  Wellie Boer konden deze avond 
helaas niet aanwezig zijn. In zijn openingswoord 
stond Hans Wind stil bij onze recent geheel 
onverwachts overleden dorpsgenoot Bert van 
Huis. Hij wenste zijn vrouw Coby sterkte in deze 
moeilijke periode. Vanwege het overlijden van 
zijn oom Bert moest secretaris Johan Oomkes 

Vertrouwde jaarvergadering in een nieuw jasje
verstek laten gaan. Ook Alex Mollema was met 
kennisgeving afwezig. Het voorlezen van de 
notulen van vorig jaar werd dit jaar voor het eerst 
overgeslagen, om het programma luchtig te 
houden en omdat iedereen via internet kennis 
had kunnen nemen van de notulen. Dit werd 
zonder protesten door de leden geaccepteerd. 
Bij afwezigheid van Johan las Corrie Eijkemans 
daarna het jaarverslag van 2018 voor. 

Presentatie onderzoek klooster
Na afsluiting van dit inleidende deel was er als 
informatief agendapunt een boeiende presen-
tatie door Vincent Hazelhoff, projectmede werker 
van de Wetenschapswinkel, en Margreet Wieske, 
student archeologie aan de RUG. Zij deed  verslag 
van haar onderzoek naar Klooster  Germania.  
In de middeleeuwen stonden er rond Groningen 
zo’n dertig kloosters, waaronder die van 
 Thesinge. Over ‘ons’ klooster is al veel bekend. 
Bijvoorbeeld over de mooie handschriften van 
de nonnen en het indrukwekkende waterafvoer-
systeem. Maar waar stonden de verschillende 
kloostergebouwen precies? En welke betekenis 
had het klooster religieus gezien? De Weten-
schapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie 
van de RUG doet samen met de Historische 
Commissie Thesinge archeologisch onderzoek 
naar het klooster. Margreet Wieske voerde 
samen met vrijwilligers uit het dorp geofysisch 
onderzoek uit voor haar bachelor scriptie. Met 
een weerstandsmeter analyseerde ze de rela-
tieve weerstand onder de grond. Aan de hand 
van deze data konden delen van het klooster-
complex in kaart gebracht worden zonder daar-
mee het landschap te verstoren. De resultaten 
van dit onderzoek werden tijdens deze vergade-
ring gepresenteerd.

Financiële zaken
Bij het financieel verslag was er wat onduidelijk-
heid en discussie over de cijfers. Uiteindelijk 
bleek dat penningmeester Paul Witkamp de 
kosten niet van de resultaten had afgetrokken, 
maar er juist bij opgeteld had! Dit gaf een wat 
vertekend beeld van de resultaten. Ook bij het 

verslag van de kascommissie waren er onbe-
doeld komische taferelen door een misverstand. 
Niet het kascommissielid Koos van de Belt werd 
gevraagd voor de kascontrole met Theo de Wit, 
maar Geerten Eykelenboom, die in 2018 al 
afgetreden was als kascommissielid. Ondanks 
dit misverstand kreeg de penningmeester 
decharge. Koos bedankte voor de eer om zijn 
taak dit jaar in te halen. Daphne Wiegertjes 
meldde zich aan voor de controle van 2019. 
Na het beantwoorden van een aantal kritische 
vragen uit de zaal kon ook de begroting voor 
2019 worden goedgekeurd. 

De leuke dingen
Ook dit jaar was het aangevraagde bedrag voor 
de welzijnssubsidie weer veel groter dan het 
beschikbare budget, maar kon elke aanvrager 
uiteindelijk toch blij gemaakt worden met een 
mooie financiële bijdrage. Daarna volgde het 
agendapunt bestuursverkiezing. Geen van de 
zittende bestuursleden trad af en er was maar 
één nieuwe kandidaat, Harm Vos. Harm werd 
dan ook met vrijwel het maximale aantal stem-
men in het bestuur gekozen. Daarna werd de 
Roelie Dijkemaprijs uitgereikt aan een glunde-
rende Jakob van der Woude, voor al zijn hand- 
en spandiensten aan het verenigingsleven in 
Thesinge. Bij het onderwerp agenda voor de 
komende tijd vroeg het bestuur om vrijwilligers 
voor het organiseren van een dorpsbarbecue. 
Ook vroeg de voorzitter iedereen na te denken 
over een goed thema voor de komende feest-
week in 2020. Andere punten op de agenda 
waren NLdoet, de Garage Sale en de vrijwilli-
gersavond in Trefpunt op 4 april, die alle drie 
elders in dit nummer beschreven worden. 
Penningmeester en vader Paul Witkamp hield 
nog een warm betoog voor peuterspeelzaal De 
Benjamin, die wellicht wegens gebrek aan aan-
gemelde peuters de deuren moet sluiten na de 
vakantie. Na het verzamelen van agendapunten 
voor het komende gesprek met de gemeente, 
sloot Hans Wind de vergadering en ging de bar 
weer open.

Rudy Noordenbos

Een trotse Jakob van de Woude ontving tijdens 
de algemene ledenvergadering de Roelie 
Dijkema prijs. Het bijbehorende weerbesten-
dige kunstwerk poseert hier nog met hem in 
Trefpunt , maar zal het komende jaar het tuintje 
van Jakob verfraaien. (foto Koos van de Belt)

Verbeteringen
Op pagina 19 van de januarikrant stond een foto
met als onderschrift: Boerderij Koningsheert. 
Dorpsweg Garmerwolde, jaren 1980-1990. 
(fotograaf onbekend)
Dat kan beter: als fotograaf meldde zich Piet 
Schaaphok, die ook vertelde wanneer hij de foto 
maakte. We doen het over.

Op pagina 5 van de februarikrant stond een 
afbeelding van een tekening van Maarten Strik. 
Dit bleek al wel uit het onderschrift, maar alsnog: 
het is een tekening van Maarten Strik en niet 
een foto van Hieke. Waarvan akte. 

De redactie

Boerderij Koningsheert, Dorpsweg Garmerwolde, in de zomer van 1968 (foto Piet Schaaphok)
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Dorpsbelangen Garmerwolde vertelt op haar website over een fiets-
clinic voor actieve senioren, gevolgd door een fietstocht over 20 tot 
25 kilometer. Dit alles vindt plaats op donderdagmiddag 18 april in 
Garmerwolde.

De fiets is onmisbaar voor veel Nederlanders. Helaas gebeuren er nog 
veel ongelukken als gevolg van onveilig fietsgedrag. Verkeerswijzer Gro-
ningen wil hier wat aan doen. Samen met Vitaal Plus organiseert zij in de 
omgeving van Ten Boer een fietsclinic ‘fietsen in een groep’. U krijgt bij 
deze clinic praktische tips en oefeningen, bijvoorbeeld over groepsafspra-
ken en onderlinge tekens, en over de vraag ‘Wat kunnen we doen aan onze 
eigen veiligheid?’ Bent u er ook bij? Deelname is gratis. U kunt met uw 
gewone fiets of e-bike meedoen.

Fietsclinic en fietstocht voor 
actieve senioren

Het programma: 
13.30 uur:  welkom en start fietsclinic 
13.35 uur:   informatie en praktische tips over veilig fietsen in een grote(re) 

groep 
14.15 uur:  pauze met koffie en thee 
14.30 uur:  start van de fietstocht (circa 25 km) 
16.15 uur:  evaluatie en afsluiting 

U kunt zich voor deze middag aanmelden bij de sportcoach van Vitaal 
Plus: g.doze@hvdsg.nl of telefonisch via 06 25 413 243. Vanwege de 
sluiting van De Leeuw per 1 april is de locatie nog niet precies bekend. 
Informeer ernaar bij uw aanmelding.

Rudy Noordenbos

‘De Soos’
De klaverjasavond in maart heeft de volgende 
uitslag opgeleverd:
1. Pia Pops 4991
2. Ria Visser 4814
3. Geert Pops 4616

De volgende keer is op dinsdag 9 april, aanvang 
20.00 uur. In Het Geweide Hof te Garmerwolde. 

Marjolein en Finch 
lunchen heerlijk in 

het voorjaarszonnetje 
aan de Molenweg. 

(foto Henk Tammens)

Thuisgevoel
Dit gevoel hebben Karin van der Veen en haar 
zoon Nick (13 jaar) nu ze in de Kapelstraat 10 in 
Thesinge zijn komen wonen. In oktober vorig 
jaar trokken ze in het huis en ze hebben er hele-
maal niets aan hoeven doen. Alles was af en 
helemaal naar wens. Ze hebben het huis gezel-
lig ingericht en voelen zich thuis op deze plek in 
het centrum van het dorp. 

Bij binnenkomst word ik enthousiast begroet 
door de twee Duitse Staanders Astor en Senna. 
Twee erg levendige honden, die even later ook 
rustig poseren voor de foto. Voor Karin is 
 Thesinge haar geboortedorp. Ze is de dochter 
van Reinder en Froukje van der Veen die nu in 
Molenhorn wonen. Karin werd geboren in de 
Havenstraat op nummer 5 en is opgegroeid in 
de Kapelstraat op nummer 7. Haar opa en oma 
Havinga hadden een slagerij in de Luddestraat 
op nummer 1. Haar beide broers, Jelle en Jan, 
wonen met hun gezinnen ook in het dorp. Ze 
ging er naar de basisschool en ook zoon Nick is 
de langste tijd naar CBS de Til gegaan. Hij heeft 
drie jaar in Engelbert op school gezeten. Nu zit 
hij op het Terra VO in Winsum. Samen met Thijs 
Holtman, zijn vriend vanaf de peuterspeelzaal, 
fietst hij hier bijna altijd heen. Dit schooljaar heb-
ben ze negen keer de bus gepakt in Sint Annen, 
maar dat is hen eigenlijk te min. Nick heeft in 
Thesinge en omgeving een krantenwijk waar hij 
per week ruim twee uur aan besteedt. Karin 
werkt tot 1 april nog bij Kuil Banden in Engelbert. 
Daarna gaat ze 36 uur per week werken in het 
bedrijf van haar broer Jan. Dit bedrijf, Reinder 

Karin, Nick en de honden voelen zich al helemaal thuis aan de Kapelstraat, zeker als de zon 
schijnt in het vroege voorjaar! (foto Henk Tammens)

van der Veen Magazijnstellingen BV, is geves-
tigd aan de Nijverheidsweg in Ten Boer. Haar 
werk zal bestaan uit het doen van administratie, 
klanten ontvangen en bijhouden van de website. 
Het is lekker dichtbij, ze zou er op de fiets heen 
kunnen. Of dit er vaak van komt moet nog 
 blijken. Waar ze in ieder geval de auto voor zal 

pakken zijn de beide paarden die in Engelbert 
staan. Een rijpaard van veertien jaar oud en de 
zoon daarvan die nu een jaar oud is. Paardrijden 
is Karins grote hobby en daar heeft ze veel voor 
over. 

Truus Top
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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
Vacant
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 3 mei 
2019.
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 21 april 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, Café Molenzicht; vanaf 
16.00 uur open.
Zaterdag 30 maart
-  Thesinge, Café Molenzicht; 

19.30 uur: Kaartclub ‘De 
Eendracht’.

-  Thesinge, Trefpunt; 19.00 -  
20.30 uur: Bingo voor kinderen 
tot en met 12 jaar. Vanaf 21.00 
uur: Bingo voor volwassenen 
Thesinge en Garmerwolde.

Donderdag 4 april
Thesinge, Trefpunt; 19.30 uur: 
Meepraten over plannen van 
nieuwe bestuur Trefpunt.

Zondag 7 april 
9.30 uur in Ten Post
drs. Postema uit Krewerd
Palmpasen zondag 14 april
9.30 uur in Stedum 
da. Posthumus Meyjes uit Ten Boer
Witte Donderdag 18 april 
Pesachviering
19.45 uur in Ten Post
liturgiecommissies PKN en GKV 
Ten Post
Goede Vrijdag 19 april 
19.30 uur in Stedum
ds. de Boer uit Leeuwarden

Zondag 31 maart 
9.30 uur ds. J. Huisman 
14.30 uur ds. R. Bikker
Zondag 7 april 
9.30 uur ds. A. Hilbers 
14.30 uur ds. R. den Hertog
Zondag 14 april 
11.00 uur Springtime Ten Boer 
14.30 uur dienst
Vrijdag 19 april 
19.30 uur dienst 

Een typisch vroeg voorjaarsplaatje. De wilgen aan de 
Luddestraat in Thesinge zijn weer geknot en de twijgen 
liggen klaar om afgevoerd te worden. 
(foto Koos van de Belt)

Stille Zaterdag 20 april
Paaswake 
21.00 uur in Ten Post
liturgiecommissies PKN en GKV 
Ten Post
Paaszondag 21 april
9.30 uur in Thesinge 
drs. Postema uit Krewerd
Zondag 28 april 
11.15 uur in Thesinge
ds. van Dijk uit Sauwerd

Eerste paasdag zondag 21 april 
9.30 uur B. Koerts 
14.30 uur ds. G. Huisman
Tweede Paasdag maandag  
22 april 
9.30 uur zangdienst
Zondag 28 april 
9.30 uur ds. J. Huisman 
14.30 uur dienst

Vrijdag 5 april
-  Ten Boer; 12.30 - 16.00 uur: Aan-
  leveren snoeihout op Boltweg 1.
-  Thesinge, Café Molenzicht; 

20.00 uur: algemene leden-
vergadering begrafenisvereniging

Zondag 7 april 
Thesinge, Kloosterkerk; 15.00 uur: 
Amarant ensemble met muziek 
van Mozart e.a. Entree: € 10,00. 
Dinsdag 9 april
Garmerwolde, Het Geweide Hof; 
20.00 uur: Klaverjassen bij ‘De 
Soos’.
Donderdag 11 april
Garmerwolde, Het Geweide Hof; 
14.00 uur: Neuten schaiten bij de 
Garmerstee. 

Vrijdag 12 april
Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 
Ophalen oud papier.
Zaterdag 13 april
Ten Boer; 8.00 - 13.00 uur: Gratis 
afhalen compost op Boltweg 1.
Maandag 15 april
-  Garmerwolde; 8.30 - 9.30 uur: 

Chemokar op de parkeerplaats 
tegenover de Koningsheert.

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

Donderdag 18 april
Garmerwolde, Nog onbekende 
locatie; 13.30 uur: Fietsclinic en 
fietstocht voor senioren (zie 
artikel).
Donderdag 25 april
-  Beide dorpen; vanaf 8.00 uur: 

GoudGoed - ophalen textiel, 
schoenen etc., zie afvalwijzer.

-  Garmerwolde, Kantine vv GEO; 
10.00 uur: Koffiemorgen 
(normaal in Kerkhörn).

Vrijdag 26 april
Ten Boer; 12.30 - 16.00 uur:
Aanleveren snoeihout op Boltweg 1.
Zaterdag 27 april
-  Thesinge; vanaf 9.00 uur: 

Ophalen oud papier.
-  Thesinge, café Molenzicht;  

19.30 uur: Kaartclub ‘De 
Eendracht’. Nieuwe leden 
welkom.


