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Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

45e jaargang - juni 2019

Vrijwilliger bij de 
Special Open Thesinge

Bijna zeven jaar is Amber Wierenga vrijwilliger bij het paardrijden 
voor gehandicapten. Zij woont in Thesinge op een steenworp af-
stand van de manege van Frank Janssen en Petra Datema. Al vijftien 
jaar rijdt ze zelf paard in deze manege. Ze begon toen ze zes was en 
rijdt er nog wekelijks een of soms twee uur. Elke dinsdag begeleidt 
zij gehandicapte ruiters en geeft zij hen les. 

Special Open Thesinge
Op zaterdag 8 juni werd dit ruiterevenement voor de derde keer  gehouden. 
Amber vertelt: ‘Iedereen die bij de Martini Manege rijdt, met en zonder een 
lichamelijke of verstandelijke beperking, kan meedoen aan de Special 
Open. Er deden wel dertig ruiters mee aan dit evenement. Petra en Frank 
noemen het de Inclusief-editie. Het was een goed georganiseerde dag in 
een feestelijk aangeklede manege met een tribune vol publiek. De deel-
nemers en de paarden zagen er verzorgd uit. Er was een gediplomeerde 
jury die alle deelnemers beoordeelde en hen in staat stelde om zich vooral 
zo goed mogelijk te presenteren. Dit is voor de manegehouders en de jury 
het doel van deze dag. Alle ruiters schitteren als wereldsterren en verdie-
nen aan het eind van de dag een rozet op hun mooie pak en een gouden 
medaille. Voor iedereen is het een leuke dag geweest!’

Vrijwilliger
Ook voor de grote groep vrijwilligers is de dag erg geslaagd. Het waren er 
zeker vijftien. Voor de catering waren al veel handen nodig en voor iedere 
deelnemer was er ook de nodige begeleiding. De vrijwilligers krijgen er 
volgens Amber allemaal energie van! Logisch als je al die blije gezichten 
van de ruiters ziet tijdens hun rit en later bij de prijsuitreiking. ‘Ik vind het 
heel belangrijk dat de ruiters een positief gevoel hebben over hun beoor-
deling. Het is ook ontroerend om te zien hoe ze het elkaar gunnen als de 
 prijzen uitgereikt worden. Er was een jongen die zei dat hij graag de derde 
prijs wilde winnen omdat hij al eens eerste en tweede was geweest. Hij 
gunde het de anderen nu wel een keer.’

Zorg
Amber heeft de opleiding verzorgende in de gezondheidzorg gedaan en 
werkt sinds vorig jaar september in verpleeghuis Maartenshof in  Groningen. 
Tijdens haar opleiding heeft ze meerdere stages gelopen waaronder een 
stage in de gehandicaptenzorg. Dit beviel haar goed maar over haar  huidige 
werk op de afdeling  Parkinson is ze heel tevreden. Ze heeft inmiddels een 
vast contract voor 28 uur en dan ga je niet zo gauw veranderen van werk-
gever. Vaak werkt ze extra uren omdat er een groot personeelstekort is. 

Hobby
Met haar eigen paardje, een Shetlandpony, maakt ze regelmatig een rit met 
een karretje. Soms wandelt of fietst ze ernaast of rijdt ze op haar verzorg-

Amber begeleidt Lucy, beiden hebben het duidelijk naar hun zin 
(fotograaf onbekend)

paard, een draver, en loopt de pony ernaast. Zeven jaar geleden heeft ze de 
pony cadeau gekregen van Barbara en Hylco van de Molenweg in  Thesinge. 
Zij verzorgde de pony altijd en de eigenaren hebben haar er destijds mee 
verrast in december. Hij stond voor haar onder de kerstboom op Smidshoek 
met een grote rode strik om zijn hals! Soms rijdt ze ook samen met haar 
vriendin Emma Tammens, die dezelfde hobby heeft. Het is een hobby die 
veel tijd kost en met haar baan en het vrij willigerswerk is de week van Amber 
aardig gevuld. Het lesgeven en begeleiden op de manege blijft ze deson-
danks heel graag, minstens een dag in de week, doen.

Truus Top-Hettinga
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Een heerlijk toetje gaat er wel in na een gezellige middag  
(foto medewerker van paviljoen De Leine)

Op woensdag 12 juni vond het eerste Noaberstee-uitstapje van deze 
zomer plaats. Om kwart over een werd met 18 personen in vijf auto’s 
vertrokken richting Drenthe. Het weer zat niet mee, het regende de hele 
tijd. Jammer was dat. 
Om half drie waren we in Norg, waar in café Zwaneveld de koffie en thee 
met appeltaart op ons stond te wachten. Daarna ging het weer verder door 
de mooie Drentse dorpjes.
In Kropswolde werd weer gestopt, waar in paviljoen De Leine aan het 
Zuidlaardermeer het diner voor ons klaargemaakt werd. Je kon kiezen wat 
je wou eten. Voor mij was dat natuurlijk zalm en een dame blanche na. 
Maar wat je ook besteld had, het zag er lekker uit. 
Na het diner werd de terugreis aanvaard en zie: nu scheen de zon volop. 
Tegen half negen waren we terug in Thesinge en was een gezellige middag 
weer ten einde. Janna had weer een mooie route uitgezet, waarvoor onze 
dank.

Roelie Dijkema

De werkplek aan de voorkant, waar het inlaat gemaal komt, is zo goed als 
klaar. Achter komt de bedrijvigheid; hier is het terrein al bijna helemaal 
opgehoogd met zand. Het zand werd gebracht met kraanboot  Redband. 
De werkplek is voor 80% klaar. Verder zijn er nog wat ditjes en datjes 
gebeurd: de elektra is opgegraven en verlegd, er is een sloot gegraven en 
er zijn wat buizen gelegd. Op het slibdepot is men gestart met de tweede 
ronde om de klei op grotere droogdijken te zetten.

Sieb-Klaas Iwema

Kraanboot  Redband zet zand af voor de ophoging 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

Uitstapje Noaberstee

Nieuws industriewaterzuivering

Zoals aangekondigd in 
de G&T van april is er 
een expositie van 
Fotogroep Garmerwolde 
in het Gezondheids-
centrum in Lewenborg 
(Kajuit 436, Groningen).  
De foto’s zijn nog tot en 
met 16 augustus te 
bekijken. 
(foto Margriet de Haan)

Oproepje
Beste Thesingers, 
Wij zijn een leuk, jong gezin met vier kinderen (11, 9, 7 en 1 
jaar). Op dit moment wonen wij in de stad Groningen, maar 
we zijn op zoek naar rust en ruimte. Ons oog viel op het 
mooie Thesinge. We zijn op zoek naar een huis met een 
fijne tuin. Bent u of kent u iemand die zijn of haar woning 
(binnenkort) wil verkopen, dan horen wij het graag! 
Telefoon: 06 10 355 571 of berno@bematera.nl.

Groetjes familie Kreeft/ Smedes
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Door het bereiken van de derde speelronde in 
de nacompetitie voor promotie naar de vierde 
klasse door GEO-1, moest het programma van 
de slotdag op 15 juni een andere invulling krij-
gen dan het min of meer traditionele programma, 
met de ouder-kind penalty bokaal voor de jeugd 
en ’s middags het zeven tegen zeven toernooi.

’s Morgens dus het gemixt toernooi voor jeugd 
en ouders. In teams, met namen als Barcelona, 
Real Madrid, Chelsea en natuurlijk Ajax, werd 
door 45 kinderen en ouders fanatiek gestreden 
om de cup met de grote oren. Real Madrid 
mocht die uiteindelijk mee naar Spanje nemen.
Na afloop kon iedereen genieten van een goed 
verzorgde brunch.

Om 12.45 uur stapten spelers, begeleiders en 
supporters van GEO-1 in de bus die hen naar 
Spijk bracht. Daar was Corenos uit Roodeschool 
de te kloppen tegenstander. In een enerverende 
wedstrijd verspeelde GEO twee keer een voor-
sprong (1-0 en 2-1), waarna in de verlenging 
Corenos voor de derde keer langszij kwam 
(3-3). Strafschoppen moesten toen uit eindelijk 
de beslissing brengen. Corenos zag de eerste 
strafschop gestopt door GEO keeper Joost 
Hamminga. Bij de overige vier was hij kansloos. 
GEO scoorde vier keer achter elkaar, waarna op 
Pieter van Zanten de druk rustte om de vijfde en 
beslissende strafschop te benutten. Pieter had 
zijn zenuwen goed in bedwang en schoot met de 
beslissende strafschop GEO, na een jaar afwe-
zigheid, weer terug in de vierde klasse. Dat het 
feest daarna losbarstte en de afsluitende barbe-
cue smaakte als nooit tevoren was natuurlijk 
vanzelfsprekend.

Koos van de Belt

Slotdag GEO in feeststemming afgesloten

’s Morgens werd er fanatiek gestreden om de cup met de grote oren

 GEO 1 na een jaar afwezigheid terug in de vierde klasse

 Pieter van Zanten schiet de winnende strafschop binnen (foto’s Koos van de Belt)

Wester-Theater is weer begonnen met de repe-
tities voor een nieuwe locatietheatervoorstelling.
Naast de spelers van het theater werken Roots 
66, Gemengd Mannenkoor Garmerwolde, de 
Trekpadbloazers en vele vrijwilligers mee aan 
de voorstelling.

Locatietheater van Wester-Theater
We maken voor deze productie gebruik van ver-
schillende locaties aan de Geweideweg. Samen 
met het publiek en een coldcaseteam willen we 
een moord die in de zestiger jaren gepleegd is 
proberen op te lossen. Muziek uit de zestiger 
jaren speelt in dit stuk een belangrijke rol.

De theatervoorstelling is te zien op 20 en 21 
september. Via de G&T Express en onze web-
site wester-theater.nl houden we u op de hoogte.

Met vriendelijke groet namens Wester-Theater,
Hannie Havenga
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Onthullingen over de kerk van Garmerwolde
De bouwwerkzaamheden in en rond de kerk 
en toren van Garmerwolde zijn al een tijdje 
in volle gang. Maar het officiële startsein 
werd 6 juni gegeven met de feestelijke ont-
hulling van het bouwbord.

Wat gebeurt er allemaal en waarom?
Het oude kerkgebouwtje Kerkhörn is al gesloopt, 
de funderingen voor een nieuw eigentijds ont-
vangstgebouw zijn gelegd. De kerk krijgt een 
vernieuwde ingang en in de toren komt een 
spectaculaire trap met interactieve presentaties 
van religieuze feesten. Dat gebeurt allemaal in 
het kader van het landelijke project Feest! Weet 
wat je viert van Museum Catharijneconvent in 
Utrecht. 
Peter Breukink, directeur van de Stichting Oude 
Groninger Kerken (de eigenaar van de kerk), 
stelde over dit alles ter plekke vragen aan een 
aantal betrokkenen die bij de onthulling van het 
bouwbord aanwezig waren. De eerste vraag 
over het ontstaan van het project was voor 
Dimph Schreurs, hoofd Publiek en Educatie van 
Museum Catharijneconvent: ‘Religieuze feesten 
en waarover ze gaan, dat was het begin van dit 
lande lijke project. De grote ambitie is dat alle 
kinderen in Nederland daarover leren. Om 
 iedereen te bereiken gaan we partnerschappen 
aan met cul turele instellingen in het land, zoals 
onder meer het Zuiderzeemuseum, het Tropen-
museum en het Nederlands Openluchtmuseum.’
‘In Garmerwolde is de partner geen museum, 
maar een erfgoed organisatie: de Stichting Oude 
Groninger Kerken. Dat is zeker wel even wen-
nen?’, was de volgende vraag van Breukink. 
Schreurs: ‘Het project loopt eigenlijk zo dat we bij 
elke nieuwe partner denken: o, het kan ook zo. 
Dat hadden we nog niet bedacht. Er ontstaat een 
mooie lappendeken van partners. Het is inspire-
rend hoe jullie als stichting durven dromen en ook 
groot durven dromen. En dat wordt nu concreet.’

Feest! in Garmerwolde
De Groningse variant van Feest! Weet wat je 
viert heet: Feest! In Oost en West! Inge Baste-
leur, medewerker Educatie bij de stichting, ver-
telt over de ervaringen die de stichting al heeft 
opgedaan: ‘We hebben vorig jaar met Pasen al 
een voorproefje gehad in de kerk van Garmer-
wolde. Dit jaar zijn we vanwege de verbouwing 
uitgeweken naar de sjoel van  Appingedam voor 
Voorjaar in Oost en West en naar Klein Wet-
singe voor Ramadan en Suikerfeest. Dat is heel 
goed verlopen. Kinderen vinden het geweldig 
om te vertellen en te horen over feesten; over 
Kerstmis, Pasen, Ramadan en Suikerfeest.’
Architect Marnix van der Scheer wordt door 

De onthulling van het bouwbord door Inge Jongman en Dimph Schreurs.
Nog een onthulling: aan de achterkant van de kerk (de stadszijde) komen nieuwe deuren met 
daarboven de tekst ‘je bent al binnen’ en aan de zijkanten dezelfde tekst in het Hebreeuws en 
Arabisch. (foto en onderschrift Sieb-Klaas Iwema)

kenis van de gebouwen. Als mensen niet meer 
weten wat de betekenis is van een gebouw en 
van de inhoud van een gebouw, in dit geval de 
schilderingen in deze kerk, dan wordt zo’n 
gebouw een lastige steenklomp die je nauwelijks 
kunt ver warmen. Vergeet het verhaal niet en ver-
geet de achtergrond van een gebouw niet.’

De onthulling
De eer om het grote bouwbord te onthullen is ten 
slotte aan Dimph Schreurs en Inge Jongman, 
wethouder gemeente Groningen met onder 
andere dorpenbeleid in haar portefeuille. Op het 
bord prijken onder meer de namen van de aan-
nemer, subsidiënten en opdrachtgevers. 
De onthulling werd smakelijk ondersteund door 
cateraar Avec Plezier.

Anne Benneker 

Breukink ondervraagd over de plannen om het 
afgebroken schip van de kerk weer zichtbaar te 
maken. ‘De vraag is of je nu laat zien wat ver-
dwenen is of dat juist weglaat. We proberen dat 
verhaal te vertellen door de bestaande schel-
penrand uit te breiden in de vorm van de oude 
plattegrond van het oorspronkelijke gebouw en 
met een maquette van de kerk zoals die was. Dit 
activeert bezoekers beter te kijken en vertelt 
over de geschiedenis van de plek.’

Vergeet het verhaal niet
Peter Breukink is trots op dit jubileumproject dat 
in 2019, het jaar waarin de stichting vijftig jaar 
bestaat, tot stand komt. ‘Het klinkt wat deftig 
 misschien, maar dit is een voorbeeld van een 
koppeling van materieel en immaterieel erfgoed. 
Het gaat de stichting niet alleen om de instand-
houding van gebouwen, maar ook om de bete-
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Dorpshuis De Leeuw
Waarom zijn de dakpannen er nu al af?
In de Garmer & Thesinger wordt u min of meer 
regelmatig op de hoogte gehouden van de stand 
van zaken rond de verbouwing van dorpshuis 
De Leeuw. Wat is er de laatste tijd gebeurd? En 
wat zijn we van plan. Wel, een aantal dingen zijn 
zeker het vermelden waard:
- De asbestsanering duurde langer dan ver-
wacht, omdat er meer asbest in het pand aan-
wezig was dan er op de asbest-inventarisatielijst 
stond. Dat was een tegenvaller. Zowel qua tijd 
als qua geld. Inmiddels is De Leeuw helemaal 
asbestvrij. 
- Na de asbestsanering werd begonnen met 
het slopen van de NeHoBo (Nederlandse Holle 
Bouwsteen) vloeren in de keuken en de gang. 
Tegelijkertijd werd daar ook het systeemplafond 
verwijderd. Verrassing: er werd ontdekt dat de 
muur tussen de gang en de grote zaal de naam 
muur eigenlijk niet waard is. Het blijkt dat die 
muur vroeger het begin vormde van het toneel 
en dus bestond uit twee gemetselde poeren met 
een ijzeren balk er tussen. Eind jaren zeventig 
was de ruimte onder de balk dichtgemetseld. 
Het geheel was zo gammel, vond de sloper, dat 
hij vreesde dat die muur zou instorten als hij 
door zou gaan met het slopen van de vloeren in 
de keuken en gang. Als die muur zou instorten 
zou de kans zeer groot zijn dat het dak van het 
voorhuis zou volgen. Eerst moest de kap dus 
gestut worden. En dan niet vanaf de zolder 
natuurlijk, maar vanaf de vaste grond onder de 
vloer van de zijzaal (zie foto). Bij het stempelen 
van de zolderbalklaag in de zijzaal bleek een 
van de zolderbalken een ‘holle doos’ te zijn, een 
nepbalk dus. 
Toen de kap uiteindelijk gestut en verstevigd 
was, konden de sneldekpannen verwijderd wor-
den, waardoor de kap ruwweg de helft lichter 
werd. Pas daarna kon er verder gegaan worden 
met het slopen van de vloer in de keuken en 
gang. Een en ander betekende dat aannemer 
Havenga zijn werkvolgorde drastisch moest wij-
zigen. Inmiddels zijn de vloeren eruit en de dak-
pannen eraf.
- Omdat de kap in een veel slechtere staat ver-
keerde dan verwacht / gehoopt was, hebben we 

moeten besluiten dat er op het voorhuis een 
geheel nieuwe kap komt.
- Verder zijn we aan het onderzoeken of er 
financiering mogelijk is via de route van het 
 Restauratie-/Cultuurfonds Groningen. Het buiten-
aanzicht van het voorhuis van De Leeuw is 
immers vorig jaar door de gemeente gekenmerkt 
als ‘karakteristiek / beeldbepalend’. Dat betekent 
dat een aantal van de werkzaam heden die aan 
het voorhuis worden verricht als restauratiewerk-
zaamheden kunnen worden be schouwd. Bijvoor-
beeld: een Oudhollands pannendak in plaats van 
sneldekkers. Inmiddels zijn hierover de eerste 
gesprekken gevoerd met een medewerker van 
de afdeling erfgoed van de gemeente. Deze 
afdeling beslist uiteindelijk over de omvang van 
de restauratiewerkzaamheden en dus over de 
hoogte van de financiering van het Restauratie-/
Cultuurfonds Groningen.

Namens het Bouwteam, Henk Vliem

De rommel stapelt zich hoog op (foto Sieb-Klaas Iwema)

De zijzaal staat vol stempels die 
de zolderbalklaag moeten stutten 

(foto Henk Vliem)
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Even bij-praten
Vaak besteedt de G&T Express aandacht aan 
inwoners van onze dorpen waar een  actueel 
verhaal aan vast hangt. In deze editie eens 
wat meer aandacht voor een alterna tieve, 
doch een van de belangrijkste, inwoner 
in onze omgeving: de bij. Wat volgt is een 
pleidooi voor dit o zo belangrijke en lieflijke 
wezen, en dat is nodig ook …

Met uitsterven bedreigd
In de april-editie berichtten we dat met de aan-
staande werkzaamheden aan de Lageweg ook 
het Boer Goensepad zou worden aangepakt; het 
betonnen fietspad zou plaatsmaken voor een 
onverhard wandelpad met brede bloem stroken. 
Dit bleek een aprilgrap. Wat echter geen grap is, 
is dat brede bloemstroken en akkerranden van 
levensbelang zijn voor de bij. Het gaat namelijk 
niet zo goed met de bij. En ook niet met de hom-
mel (die een soort bij is). Bijen zijn afhankelijk 
van bloemen en struiken zoals in de akkerran-
den, wat weer vogels aantrekt naar de akkers - in 
de vorige editie gaf  Herbert Koekkoek daar al 
een mooi betoog over in een interview. Ook voor 
onszelf is de bij van groot belang. Bijen zorgen 
voor bestuiving van de gewassen die worden 
gebruikt voor ons dagelijks voedsel. Boeren 
nemen daarom de laatste tijd steeds meer maat-
regelen om bijen naar hun velden te ‘lokken’. 
Dat is een van de redenen waarom men ook 
steeds vaker bijenkasten langs de boeren-
landen ziet staan. Maar dit jaar konden we 
overal in de kranten het verontrustende nieuws 
lezen dat de wilde bij in Nederland zelfs met uit-
sterven wordt bedreigd. Hoog tijd dus om in 
actie te komen!

Weinig bloemen
Mede om die reden werden onder de ‘gedupeer-
den’ van de aprilgrap zakjes bloemzaad uit-
gedeeld, met de suggestie deze uit te strooien 
bij het Boer Goensepad. Een druppel op een 
gloeiende plaat uiteraard, maar het ging om het 
gebaar. Wat ons namelijk opviel is dat waar 
langs het Boer Goensepad afgelopen jaren nog 
weelderig bloeiende akkerranden te vinden 
waren, dit de laatste tijd wat achterwege lijkt te 
blijven. Ook langs de Stadsweg is het akelig 
leeg, maar dat ligt natuurlijk ook aan de recen-
telijke renovatie. Hoewel, als je vanuit Garmer-
wolde de kant van Ten Boer op fietst, lijkt het 
enigszins anders. Daar staat nog wel het een en 
ander aan halfhoge begroeiing en als je even 
stilstaat dan hoor je nog wel wat gezoem. Weer 
op de fiets vliegen de puttertjes met je mee 
 richting Ten Boer, en ook weer terug - heerlijk 
om mee te maken. Hoe anders is het helaas in 
de richting van Groningen. Hopelijk komt daar 
binnenkort weer verandering in.

Mooi en nuttig
Zoals te lezen viel in het vorige hoofdartikel is in 
onze directe omgeving voor dit soort zaken 
geen subsidie meer beschikbaar, omdat men 
het als een ‘verloren zaak’ beschouwt. Dus ook 
de subsidie voor het inzaaien van de akker-
randen is gestopt. Ons Belang, een lokale ver-
eniging met als doel het versterken, verbeteren 

De hoofdpersoon van dit verhaal in bedrijf. Hoewel, het is ‘neef’ hommel; zoals al aangegeven in 
het verhaal was het moeilijk een wilde bij te vinden die op de foto wilde. (foto Harjo de Poel)

en in stand houden van flora en fauna, zorgt 
onder andere bij het Boer Goensepad voor het 
jaarlijkse inzaaien van de akkerranden. Dit 
gebeurt in samenwerking met imker Sjef van 
Esch van Imkerij Groningen. Van deze vereni-
ging zijn zowel boeren als burgers lid; voor 25 
euro per jaar kan je lid worden. Maar zonder 
subsidie wordt het inzaaien simpelweg een te 
kostbare onderneming. Daarom heeft Ons 
Belang een jaar of twee geleden een fonds 
opgericht, specifiek voor het in stand houden 
van de akkerranden (zie ook hieronder). Behalve 
dat ze mooi lijken en leuk zijn om langs te lopen 
en fietsen, zijn die akkerranden ook uitermate 
nuttig. Ze zorgen namelijk ook voor agrarische 
biodiversiteit. Dat wil zeggen, de akkerranden 
bestaan uit kruiden en bloemen die een leef-
gebied voor bijen en andere insecten bieden, 
welke hun voedsel verzamelen op de naastge-
legen akkerbouwgewassen. Daarnaast trekken 
de insecten weer vogels en kleine knaagdieren 
aan, welke als voedsel dienen voor roofvogels. 
De insecten eten bijvoorbeeld luizen die voorko-
men op bieten en granen, waardoor chemische 
bestrijding vaak ook niet meer nodig is. Boeren 
hebben dus ook wel degelijk baat bij bebloemde 
akkerranden en leggen deze dan ook steeds 
vaker aan op de randen van hun land. Maar ook 
hier geldt: zonder subsidie is dit een kostbare 
bedoening.

Wat kun je zelf doen?
Los van de akkerranden kun je zelf natuurlijk ook 
een steentje bijdragen in je eigen tuin. Maar vaak 
willen mensen geen bijen in de tuin, wat zonde 
is. In tegenstelling tot wespen en veel andere 

vliegbeesten steken bijen eigenlijk niet: alleen 
maar in een uiterst levensbedreigende situatie. 
In je achtertuin klinkt het als een heerlijk rust-
gevend gezoem - het geluid van bijen en  hommels 
heeft een lagere frequentie dan dat van wesp, 
vlieg en mug en komt daardoor gemoedelijker 
over. Voor een wetenschappelijke doch zeer 
aandoenlijke blik op bijen en hommels zijn de 
boeken van professor Dave Goulson aan te 
raden. Hij is oprichter van de ‘Bumblebee Con-
servation Trust’ in Groot-Brittannië, waar de bij al 
wat langer dan hier een bedreigde status heeft. 
Maar gelukkig, het tij lijkt zich daar inmiddels wat 
te keren, dus dat schept hoop voor Nederland. 
Mits we op tijd en effectief handelen.

Wat kun je zelf doen voor de bij? Uiteraard kun 
je in je eigen tuin planten en bloemen zaaien die 
bijen aantrekken. Speciale zaadmixen zijn ver-
krijgbaar in de tuinwinkels. Daarnaast kun je ook 
zogenaamde bijenhotels in de tuin plaatsen. Dit 
zijn geen bijenkasten met honingraten, maar 
huisjes, vergelijkbaar met vogelhuisjes, waar 
allemaal kleine openingen in zitten en bundels 
met holle stengels waar de bijen nestelen. 
Bovendien biedt dit een leuke manier om het 
leven van wilde bijen van dichtbij te kunnen vol-
gen (zeker leuk voor gezinnen met kinderen). 
Verder kun je uiteraard het akkerrandenfonds 
van Ons Belang steunen. Donaties zijn zeer 
welkom (en nodig om de bij te redden!) op reke-
ningnummer NL27 RABO 0305 8719 00. Ik zou 
zeggen: zeker doen als je ook zo geniet van de 
bloemetjes en de bijtjes!

Harjo de Poel

Lieve dorpsgenoten,
 
19 mei overleed onze lieve Piet. Op 25 mei werd hij in Thesinge begraven.
Na de herinneringsdienst en begrafenis was er een nazit rondom de kloosterkerk. 
Zo veel vrijwilligers hebben zich ingezet en er voor gezorgd dat het een  hartverwarmend 
afscheid werd. Het heeft ons diep ontroerd. 
Ook de vele kaarten en gesprekjes waren en zijn zeer troostend. 
Wij willen jullie hiervoor bedanken. Het is een voorrecht om in zo’n dorp te mogen wonen.

Hartelijke groet,
Martha Visser en kinderen
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Woarveur binnen wie tegensworeg baang? Veur n haile bult. Killer 
clowns, dikke katten, de Momo challenge, vrumde kulturen. Mor 
mainsttied nait echt meer veur spouken, widde juvvers, of Ol Pait, 
de Duvel. 

Dat was ien vrougerjoaren toch hail aans, woarvan t toukommende 
verhoal oet E.J. Huizenga-Onnekes’ bouk Heksen- en Duivelsverhalen 
in Groningerland n veurbeeld is:

Duvel ien t Klaphoes van Gaarmwòl
Joaren leden zat ter op zeker oavend n gezelschop om ronde toavel van 
t Klaphoes ien Gaarmwòl te koartspeulen en t was wonderliek, mor ze 
wonnen allemoal. 
Dou luit ain n koart valen. Hai bukde zuk en wol hom weer oppakken, 
mor dou zag e onner toavel n peerdepoot. Ze wazzen mit Duvel aan t 
koartspeulen wèst! Kop over haals bennen ze te deur oet stoven en ze 
wizzen loater nait hou of ze thoes komen wazzen.
Zo bennen z’ ook ais op Kòkhaim aan t koartspelen wèst en dou wazzen 
t allemoal gruine oazen. Ze wazzen mit d’ Olle aan t koartspeulen! Dou t 
licht wer, was e vot wèst en dou duzzen z’ ook eerst weer noar hoes … !
 (bladziede 18, mit aanpaasde spellen)

Duvel mag geern koartspeulen. Hai dut t hier op twij steeën: ien t olle 
kefee t Klaphoes ien Gaarmwòl, en ook n moal op Kòkhaim, n ol kefee 
en haarbaarg ien Ten Boer, mit n iesbaan derbie. Kòkhaim betaikent 
‘stee van de koak’, n gerichtspoal woar ien vrougerjoaren recht sproken 
wer. n Vernuimd koartspeuler is Duvel ook, omreden hai mag nog n 
moal koartspeuler wezen ien n verhoal van Huizenga-Onnekes, dit 
moal ien heur bouk Groninger Volksverhalen (bladziede 253). In dizze 
versie wordt ter koartspeuld ien t Draaihoes, t olle draaihoes bie vrou-
gere brug over t Damsterdaip dat ook dainde as kefee.
Dij twij verhoalen hierboven binnen optaikend ien 1919, mor goud 
 meugelk is dat de verhoalen nog older binnen. Da’s ook te zain aan 
koarten doar mit speuld wer. Ien t twijde verhoal wint elkenain omreden 
ale koarten binnen gruine oazen. Gruine oazen binnen koarten oet t 
Noord-Duutse koartspel. Dit Noord-Duutse koartspel het aander kleu-
ren as t Franze spel dat wie nou mainsttied bruken. Wat ien t Franze 
spel swaarde schoppen binnen, binnen ien n Noord-Duuts spel gruine 
bloaren. En din nog wat: dit Noord-Duutse spel haar ook minder koar-
ten, woarmit joe goud Skat speulen konden. En bie dat spel haren 
oazen (soamen mit tienen) de hoogste weerde. Dit alles geft n tied aan 

Baang veur Ol Pait zien Piethoan

woarien Duutse speulkoarten nog aaltied aaldoags wazzen ien Gaarm-
wòl en omgeven.
Veur wèl nog goud heur klassiekers van t Gymnasium kinnen: n Duvel 
mit peerdebain liekt t best op n satyr, n mythologisch wezen oet Grieken-
laand. Mainsttied mainen lu dat n satyr n luddek mìnske mit bokken-
poten is, mor dat binnen de pan oet Rome. Ien vrougste bronnen haren 
satyrs peerdebainen, en t zel dus wezen kinnen dat peerdebain-Duvel 
òfstamt van de Griekse satyr. Vrouge Kristen, zoas Hiëronymus, main-
den ook dat satyrs Duvelse demonen wazzen. 
Ain detail is verswonnen ien t verhoal, begrodelk. Satyrs wazzen sym-
bolen van schandoalege seks, mit derbie n onnure piethoan tussen 
poten. Dat betaikent, dat as joe onder toavel kieken, zoas ien t verhoal 
hierboven, din zellen joe gain aandacht aan peerdebain besteden, 
omreden piethoan kukelt haard onderoet. Mor netjes dat dij man dij 
onder toavel kikt zo beleefd was om nait noar Ol Pait zien piethoan te 
loeren, of doarover te vertellen. Dus vertel ik joe der mor van.

Arjan Sterken

‘...mor dou zag e onner toavel n peerdepoot. Ze wazzen mit Duvel 
aan t koartspeulen wèst!’ (foto: Hieke)

Stoere woorden
begrodelk = spijtig
duzzen = durfden
Kòkhaim = Kaakheem, n olle  

(ies)haarbaarg bie Ten Boer

onnure = vieze
vernuimd = beroemd
verswonnen = verdwenen

Camerata Nova Nordica
Wat was de reden dat het orkest van de Stedelijke Muziekschool  Groningen 
op 31 mei in de Kloosterkerk ‘De aankomst van de koningin van Sheba 
(Seba)’ tweemaal speelde?
Het onderwerp van dit muziekstuk uit het Oratorium Solomon van Händel 
/ Handel staat beschreven in het bijbelboek 1 Koningen 10:1-10. De konin-
gin van het huidige Ethiopië brengt een bezoek aan koning Salomo om 

raad aan deze wijze koning te vragen. Ze komt met een groot gevolg. De 
muziek die hierbij past is vrolijk, bijna dansend. Er werd mee begonnen 
en men eindigde ermee. Ging het niet goed? Het ging heel goed!
Händel, met puntjes, was een Duitse componist. Hij werd in 1685 geboren 
in Halle an der Saale (Duitsland). Hij was componist aan het hof van de 
keurvorst van Hannover. En toen werd Handel (nu zonder puntjes) weg-
gekocht door het Engelse hof. Hij overleed in Londen in 1759.

Eenmaal speelde men ‘The Arrival of the Queen of Sheba’ en eenmaal 
‘Die Ankunft der Königin von Saba’. Vervolgens werden we getrakteerd op 
ook al mooie muziek van Vivaldi, Piazzola en Schmeltzer, met solisten. En 
dat alles onder de bezielende leiding van Rachael Yates.
Er werd geen entree geheven, een vrije bijdrage was welkom. En daar 
kreeg je ook nog een goed glas wijn voor. Het was de tweede keer dat ze 
in Thesinge speelden. Een enthousiast gezelschap in een kerk met een 
goede akoestiek.
Maar waar waren de Thesingers? U kunt volgend jaar op herhaling. Zoals 
het nu lijkt komen ze dan weer. Dan staat er filmmuziek op het programma. 
Misschien iets voor de feestweekcommissie en natuurlijk voor vele 
 Thesingers.

Jakob van der WoudeCamerata Nova Nordica (foto José Broeks)
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Tuinieren op kleur, voor wie eigenlijk?
Onze omgeving is vol kleur. Wij mensen zien de meeste 
kleur overdag door speciale lichtgevoelige cellen in de 
ogen, de zogenaamde ‘kegeltjes’. Elke kleur heeft zijn 
eigen golflengte en onze ogen kunnen maar een deel van 
alle kleuren zien. Om precies te zijn, wij kunnen licht zien 
met een golflengte tussen 400 en 700 nanometer, dit zijn 
de kleuren van de regenboog.
Oplopend in golflengte zijn voor ons zichtbare kleuren: 
violet, blauw, groen, geel, oranje en rood. Licht met een 
korte golflengte is bijvoorbeeld ultraviolet (vóór violet); 
infrarood (na rood) heeft een langere golflengte.
Als we bloemen voor onze tuin uitkiezen, doen we dat 
meestal op kleur, maar dit is puur voor onszelf. Maar ook 
voor de vogels, want die zien de rode kleuren erg goed, 
vooral de bes- en vrucht etende vogels. Vandaar dat 
aardbeien en rode bessen wel opgegeten worden, maar 
de zwarte en witte bessen niet. Onze kat of hond ziet 
nauwelijks kleuren, de meeste zoogdieren zijn kleuren-
blind (ja, ook die stier, die ziet een wapperende grijze lap, 
geen rode!).
Insecten hebben een zogenaamd verschoven kleuren-
spectrum, zij zien kleuren anders dan wij. Bijen en 
hommels zijn vooral gefixeerd op de violette en ultra-
violette kleuren. Rode bloemen negeren zij, die zien zij als 
zwart; helderrode klaprozen reflecteren ultraviolet licht, 
dus daar komen ze wel op af. Veel bloemen die wij als 
geel waarnemen, zien zij als violet. Veel bloemen hebben 
ultraviolette ‘honingmerken’, een spoor dat op de 
bloembladeren de weg wijst naar het hart van de bloem 
waar de nectar zit. Deze honingmerken zien wij niet, maar 
insecten dus wel.
Vlinders zijn gevoeliger voor met name de rode kleur, dus 
als je vlinders in de tuin wilt hebben: rode bloemen. 
Vlinders zoeken ook bloemen met de ‘honingmerken’.

Vlinders in je tuin
Als je een vlindervriendelijke tuin wil hebben, zet dan 
behalve nectarplanten ook de ‘waardplanten’ in de tuin. Dit 
zijn planten of struiken waar de eieren op gelegd worden 
en waar de rupsen van eten. Bepaalde grassen zijn 
geliefd bij onder andere het zandoogje en het hooibeestje. 
De brandnetel is waardplant voor onder meer de dag-
pauwoog, de kleine vos en de distelvlinder. Andere 
waardplanten zijn vuilboom, koolsoorten (rupsen in de 
kool!) en kaasjeskruid.
Wil je meer weten over een tuin vol vlinders, kijk dan eens 
op vlinderstichting.nl en klik op ‘tuin’, dan kan je diverse 
kanten op. Bellen kan ook, bijvoorbeeld om het boekje 
‘Uw tuin vol vlinders’ te bestellen: 0317 467 346.

Vogels dichterbij
Nu we toch bezig zijn om meer beestjes in de tuin te 
krijgen: bij Vogelbescherming Nederland (030 693 7700) 
is een magazine met bovenstaande titel gratis te bestellen. 
Of kijk op hun website vogelbescherming.nl. Hier staan 
veel tips om de tuin vogelvriendelijk in te richten met 
onder andere nest kasten, waterbakken en struiken om in 
te schuilen.

Tot slot wens ik u nog een fijne zomer toe!

Miranda Bosman

Afgelopen maand zijn er extra hekken geplaatst langs de Stadsweg bij de brug  
over de Zuidwending. 
Is het zo dat hier menig fietser, in het donker, de bocht niet  op tijd opgemerkt heeft 
en doorgeschoten is het water in? 
Weet u als lezer hier meer vanaf, dan verzoeken wij u contact op te nemen met  
de redactie. (foto Harjo de Poel)

Veur Aaltied Visvliet
Het theaterspektakel Veur Aaltied, waar een groot deel van Thesinge en Garmerwolde 
van genoten heeft, of in ieder geval over gelezen heeft in de vorige G&T’s, vindt plaats 
in tien Oud Groninger Kerken. Ben Smit vervult naast schrijver en regisseur van het 
stuk Tegen de Tijd in Thesinge ook die rol in Visvliet met het stuk Mannen van Boven.
Op vrijdagavond 4 oktober vertrekt er een bus uit Thesinge om de voorstelling in 
 Visvliet te bekijken. 
Wil je mee? Dan kun je je aanmelden bij mij voor een kaartje en een plek in de bus 
(annelies.hofstede@thesinge.com). 
De kaarten kosten 10 euro (8 euro voor donateurs SOGK). De buskosten delen we, 
naar verwachting wordt dat rond de 3 tot 5 euro per persoon. 

Annelies Hofstede

Ovonde bij Garmerwolde
De werkzaamheden voor de ovonde (ovale rotonde) bij de kruising Rijksweg/Oude 
Rijksweg/Fledderboschweg zijn eind juni gestart met het plaatsen van omleidings-
borden en een invoering van een 30-kilometerzone op de Rijksweg, beginnend ter 
hoogte van Oude Rijksweg 27. 
In juli en augustus staat het volgende op stapel: 
- In de weken 27 en 28 zijn er wel werkzaamheden, maar wordt er niets afgesloten. 
-  Tijdens de weken 29 (begin schoolvakantie), 30 en 31 moet het fiets- en autoverkeer 

over een tijdelijk fietspad en tijdelijke weg aan de Damsterdiepzijde. 
-  In het eerste, tweede en derde weekend van augustus zijn de Fledderboschweg en 

Oude Rijksweg afgesloten. Het verkeer wordt (om)geleid door verkeersregelaars en/
of verkeerslichten. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Fuhler BV uit Emmen; deze heeft 
het kruispunt Dorpsweg/Rijksweg ook aangepakt.  
Mochten er zich problemen voordoen, bijvoorbeeld met de omleidingen, stuur dan een 
mail naar info@rotondesN360.nl of bel 06 43 864 497. 
Alles onder voorbehoud van pech en weersinvloeden.

Sieb-Klaas Iwema
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Agenda

Colofon

Foto van de maand

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
Oplage 525 exemplaren

Volgende krant komt uit op  
2 augustus 2019.
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 21 juli vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge

Harjo en Koos waren al vroeg op pad om de laatste hand te 
leggen aan de eenwording met de gemeente Groningen. 
Nu kan iedereen zien dat Garmerwolde echt bij Groningen 
hoort. (foto Andries Hof)

Zondag 30 juni 
9.30 uur ds. J. Huisman
14.30 uur ds. R. Bikker
Zondag 7 juli
9.30 uur dienst
14.30 uur dienst
Zondag 14 juli
9.30 uur ds. A. Hilbers
14.30 uur ds. W. J. Plantinga

Zondag 21 juli
9.30 uur ds. J. C. Wessels
14.30 uur ds. J. C. Wessels
Zondag 28 juli
9.30 uur ds. J. Huisman
14.30 uur dienst

Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; in juli en 
augustus is er geen inloopochtend 
Noaberstee.
Elke zaterdag
Thesinge, Café Molenzicht; vanaf 
16.00 uur open.
Zaterdag 29 juni
-  Thesinge; vanaf 9.00 uur: 

Ophalen oud papier.
-  Thesinge, café Molenzicht;  

19.30 uur: Kaartclub ‘De 
Eendracht’.

Woensdag 3 juli
Garmerwolde, Jeu-de-boulesbaan; 
14.00 uur: Jeu de boules Garmer-
stee (bij goed weer).  
Alle 55-plussers zijn van harte 
welkom. Info: Hillie Ramaker,  
tel. 050 541 5335.
Vrijdag 5 juli
Thesinge, Trefpunt; van  
17.00 - 19.00 uur: Borreluurtje  
met frituur.

Dinsdag 9 juli
Garmerwolde, Het Geweide Hof; 
20.00 uur: Klaverjassen bij ‘De 
Soos’.
Vrijdag 12 juli
Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 
Ophalen oud papier.
Woensdag 17 juli
Garmerwolde, Jeu-de-boulesbaan; 
14.00 uur: Jeu de boules 
Garmerstee (bij goed weer).
Maandag 22 juli
-  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.

Zaterdag 27 juli
-  Thesinge; vanaf 9.00 uur: 

Ophalen oud papier.
-  Thesinge, café Molenzicht;  

19.30 uur: Kaartclub ‘De 
Eendracht’.

‘De Eendracht’
Klaverjasclub ‘De Eendracht’ uit 
Thesinge kaartte zaterdag 25 mei 
weer in café Molenzicht. 
De meeste punten waren aan het 
eind van de avond voor:
Jannie Sibma 6777 
Sien Steenhuis 6703 
Johan Mollema 6693 

Op zaterdag 29 juni is er weer 
klaverjassen bij Dora. Aanvang 
19.30 uur. Iedereen is welkom.

Dick Verweij

Wist-u-dat…
•  uw fotograaf en verslaggever Sieb-Klaas Iwema ook weleens op de 

verkeerde dag komt?
•  hij hierdoor tot zijn spijt de showcase van Laura Liz bij Jägermeister 

heeft gemist?

•  wij in de vorige krant al konden melden dat peuterspeelgroep de 
Benjamin in Thesinge na de zomervakantie open blijft?

•  er nog steeds dringend nieuwe peuters uit Garmerwolde en Thesinge 
gezocht worden?

•  wie interesse heeft (ook in de toekomst) dit nu al kan doorgeven?
• De Benjamin anders niet weet waar zij op rekenen kan?
•  u Monique Groothoff voor meer informatie kunt bellen op 06 81 157 646?

Stoomfluitje
Gratis: 
-  2 polystyreenplaten EPS-100, 

afm. 120 x 80 cm, 20 cm dik.
-  Halfrond fonteintje voor het toilet  

40 (b) x 30 cm, wit. 
-  Een ouderwetse wastafel met 

marmeren achterblad,  
57 (b) x 44 cm, wit. 

Af te halen bij Henk Vliem, 
Dorpsweg 65, Garmerwolde.

Woensdag 31 juli
Garmerwolde, Jeu-de-boulesbaan; 
14.00 uur: Jeu de boules 
Garmerstee (bij goed weer).


