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45e jaargang - juli 2019

Op dierenmissie in de jungle
Een jungle-werkvakantie in de verre binnen-
landen van Peru! Dierenarts en G&T-eind-
redacteur Marja Wijnand-de Poel uit Garmer-
wolde kan er urenlang spannende verhalen 
over vertellen. Over het kikkertje dat zijn 
kikkervisjes naar de rivier droeg bijvoor-
beeld, of over douchen onder een waterval, 
maar ook over de vogelspin die …. Prachtige 
verhalen voor aan de borreltafel. Maar voor 
Marja draaide het uiteindelijk om een heel 
ander aspect. Zij kon zich tijdens deze zes 
weken durende reis helemaal overgeven aan 
haar grote passie: dieren in nood redden en 
helpen overleven.

De Groene Hoop
Esperanza Verde, ‘Groene Hoop’, heet de 
opvang voor wilde dieren die het Nederlandse 
koppel Olivia en Douwe een aantal jaren geleden 
gestart is in de regenwouden van Peru. Ieder 
wild dier dat ziek of gewond is, of te jong om voor 
zichzelf te zorgen, is er welkom. Op de opvang 
zijn allerlei soorten dieren. Marja somt op: ‘Ver
schillende soorten apen, zoals brulapen, slinger
apen en schattige tamarindeaapjes, maar ook 
wasberen, miereneters, vogels zoals parkieten 
en papegaaien, agoeties (een soort knaagdier), 
herten, luiaards, reptielen; je kunt het eigenlijk 
zo gek niet bedenken. Veel dieren komen uit de 
illegale handel. Maar er zitten ook dieren bij die 
in de steek gelaten zijn of piepjonge dieren 
waarvan de ouders doodgeschoten zijn. Toen ik 
er was waren er kort daarvoor 1200 in beslag 
genomen parkieten en papegaaien binnenge
komen. Als smokkelwaar waren ze onder erbar
melijke omstandigheden vervoerd. Veel van die 
dieren zijn tijdens dat transport gewond geraakt 
of ziek geworden, sommigen hebben het niet 
overleefd. Dat is vreselijk om te zien. Dan is het 
een kwestie van zo snel mogelijk aan de slag 
gaan: voeren, water halen, wonden reinigen, 
opereren, nieuwe hokken bouwen, dat soort 
 dingen. Met minimale middelen proberen het 
maximale te bereiken.’

Lange reis, geen luxe
De reis die Marja vanuit Nederland aflegde zegt 
al iets over de onherbergzaamheid van het 
gebied: ‘Je vliegt eerst naar de hoofdstad Lima, 
vandaaruit met een ander vliegtuig naar de stad 

Hier onderzoekt Marja een opossum, die ’s nachts gewond binnen was gebracht
(foto Marja Wijnand-de Poel)

Pucallpa in het Amazonegebied, daarna met 
rammelende taxi’s via Curimaná naar Bello 
Horizonte, toen moest ik nog met een bootje de 
rivier oversteken en was ik eindelijk bij het eind
doel. Het is een gebied waar letterlijk niets is, 
behalve jungle. Dus ook geen elektriciteit, 
behalve drie zonne collectoren voor het opladen 
van wat powerbanks en voor de kliniek, waar de 
zieke dieren verbleven. Er is drinkwater, maar 
geen warm water. Douchen doe je onder de 
kleine koude straal in de badkamer, maar liever 
in de rivier onder de waterval. Verder is er geen 
telefoon en geen internet. Dus helemaal geen 
contact met de buitenwereld. Dat klinkt zwaar, 
maar ik vond het heerlijk. Ik had mijn werk, een 
overweldigende natuur en een boek. Dat is 
genoeg. Het geeft rust. Voor het eten geldt zo’n 
beetje hetzelfde. Eenmaal per week werd er 
boodschappen gedaan in een dorp op ruim een 
uur rijden. Vooral groente en als het op voorraad 
was wat kip. In de loop van de week worden die 

voorraden minder, dan weet je dat je het zuinig 
aan moet doen. Maar dat geeft niet, want je kunt 
prima met wat minder toe.’ 

Zwaar werk, maar leuk
In het vrijwilligershuis wonen het hele jaar door 
zo’n tien tot vijftien mensen. ‘Veel studenten en 
net afgestudeerden, dus overwegend jonge 
mensen. Dierenspecialisten, maar ook mensen 
met een totaal andere achtergrond. Zo werkte er 
een afgestudeerde psycholoog mee. De eige
naren wonen in hun eigen woning. Zij en de 
vrijwilligers zijn samen verantwoordelijk voor het 
complete dagelijkse reilen en zeilen van de 
opvang. Het verzorgen van de dieren, maar ook 
het schoonmaken van de hokken en het terrein, 
poep scheppen, het bouwen van nieuwe hok
ken, reparaties, heel veel voedsel bereiden voor 
dieren en mensen, noem maar op. Hard werken 
en veel lopen, onder tropische temperaturen en 
zonder luxe.’ Programmamaker Floortje  Dessing 
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bracht ook een periode door op Esperanza 
Verde en maakte er een indrukwekkende repor
tage over die een paar jaar geleden werd uit
gezonden. 

Hands-off 
Naast het harde werken is er nog een punt dat 
veel dierenliefhebbers minder aantrekkelijk vin
den. Esperanza Verde heeft een harde hands-
off policy. Dit betekent dat je de dieren nooit mag 
aanraken en nooit tegen ze mag praten, laat 
staan knuffelen. Daar moet je ook vooraf voor 
tekenen. Het doel is om de herstelde dieren uit
eindelijk weer uit te zetten in de natuur. Dan is 
het belangrijk dat ze tijdens hun verblijf totaal 
niet aan mensen wennen. Dieren leven er dan 
ook zoveel mogelijk in hun natuurlijke omgeving. 
Ze lopen los rond op het grote terrein of zitten in 
grote hokken waarin de natuur zoveel mogelijk 
wordt benaderd. ‘Bij de werving van vrijwilligers 
is dit een belangrijk punt. Kandidaten moeten 
niet de indruk krijgen dat ze in een dierentuin of 
dierenkliniek gaan werken. Ze gaan zes weken 
naar de jungle, met alle voor en nadelen daar
van.’

Kikkervisjes en vogelspin
De geweldige natuur van de Amazone was voor 
Marja een groot voordeel, de nadelen zag ze 
minder. ‘Niet alles is super, maar je verlegt je 
normen. Het feit dat er bijvoorbeeld schimmels, 
insecten (heel veel muggen en kakkerlakken) en 
ratten zijn is al snel niet zo belangrijk meer. Dat 
hoort er gewoon bij. En er staat zoveel moois 
tegenover. Het is schitterend om te zien hoe de 
apen op het terrein met elkaar spelen en hoe de 
zieke dieren weer opkrabbelen. Maar ook de 
wilde natuur was schitterend. Ik zag op een 
gegeven moment ‘s avonds een klein bruin 
 kikkertje lopen, waar ik een foto van heb geno
men. Toen ik die foto beter bekeek zag ik dat het 
op zijn rug een paar kikkervisjes vervoerde. 
Later las ik dat het vrouwtje haar eitjes in een 

ondiepe poel legt. Wanneer ze zijn uitgekomen, 
brengt het mannetje zijn jonge kroost naar de 
rivier. Geweldig toch!’
Minder geweldig was de ontmoeting met de 
vogelspin van zo’n twaalf centimeter, hoewel 
Marja er zelf niet erg van onder de indruk lijkt te 
zijn: ‘Ach, die beesten doen niets. Ze zijn veel te 
bang voor mensen.’ Ze kwam de spin tegen toen 
ze bij het betreden van de quarantaineruimte 
andere schoenen moest aantrekken. Ze pakte 
een paar clogs van haar maat en leek met haar 
teen een zachte opgerolde sok te voelen. Toen 
deze begon te bewegen besefte ze dat het mis
schien toch geen sok was. ‘Ik ben weer naar 
buiten gelopen en heb de spin eruit geschud. 
Geen probleem.’ 

Geen snoepreisje
Mocht je zelf ook wel eens over zo’n reis denken, 
Marja waarschuwt dat het beslist geen snoep
reisje is. Elke vrijwilliger moet flink de mouwen 
opstropen. Ook dierenarts Marja. ‘Géén privile
ges. Dat wist ik ook toen ik er heen ging,’ vertelt 
ze. ‘Ik heb mij als dierenarts absoluut nuttig 
 kunnen maken, maar dat ontsloeg mij niet  
van mijn andere taken. Gelukkig maar. Ik heb 

weer ontdekt hoe geweldig het is om met een 
hele groep mensen hard te werken aan een 
gezamenlijk doel: het redden van dieren. Toch 
zou ik daar niet kunnen wonen zoals de eigena
ren doen. Ik heb genoten van dit project, maar 
toen het klaar was wilde ik ook wel weer naar 
huis. 

Nog een keer
Meedoen aan projecten zoals deze is niet gratis. 
‘Als je meewerkt aan zo’n project sponsor je het 
ook. Je betaalt voor kost en inwoning en doneert 
een bedrag om de opvang in stand te houden. 
Tel daar het onbetaald verlof en de reissom bij 
op, dan zit je op een flink bedrag. Maar dat is het 
wat mij betreft zeker waard. Van dat soort giften 
moet het project bestaan. Er is geen organisatie 
of overheid die daar jaarlijks een zak geld komt 
brengen. Alles wordt betaald uit de donaties van 
de vrijwilligers. In de toekomst ga ik zeker weer 
meewerken aan een dergelijk project, maar 
omdat ik naar zoveel landen en dieren nieuws
gierig ben, het liefst in een andere omgeving, in 
een ander land.’ 

Rudy Noordenbos

1, 2 De boodschappen komen binnen en worden door de vrijwilligers vervoerd naar het centrum
3 Eten voor de dieren prepareren

4 Eten voor de apen in de bomen hijsen; 5, 6 Apen en papegaaien genieten van het verse voer
7 Na een dag hard werken gezellig samen een spelletje spelen (foto’s Marja Wijnand-de Poel)
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Midzomer fietstocht
Vrijdag 21 juni 2019. Op deze langste dag van 
het jaar is de fietstocht van Dorpsbelangen 
 Thesinge gereden met 35 sportievelingen. 
Gepland op 7 juni, maar door slechte weersom
standigheden verplaatst. Dora Westra en Jakob 
van der Woude hadden weer een verrassende 
route uitgezet. We waren nooit ver van huis, en 
toch zagen we steeds weer leuke bekende en 
onbekende plekjes. Met leerzame (lees: moei
lijke) quizvragen, gemaakt door Jakob! 

De ca. 40 km brachten ons ditmaal via Klunder 
en het betonpad van de familie Havinga naar 
Bedum, Onderdendam, Fraamklap, Huizinge tot 
in Westeremden. Bij het dorpshuis stonden kof
fie en thee klaar (of een ijsje voor de kinderen). 
Even verderop in Stedum was de Bartholomeus
kerk open voor bezichtiging. Deze kerk in het 
centrum van het dorp is aan de buitenkant al een 
imposant bouwwerk, maar eenmaal binnen 
werd onze bewondering alleen maar groter. Wat 
een prachtige kerk is dat, echt de moeite waard 
om voor af te stappen.

Onder de indruk van zoveel schoonheid leidde 
de tocht ons daarna richting Lellens, en vandaar 
door de akker en weilanden weer terug naar 
café Molenzicht. Daar was het na afloop ouder
wets druk. Complimenten aan de organisatie en 
ook complimenten aan de dappere deelnemers 
die fietsten zonder elektrische ondersteuning. 

Straks hebben we weer een nieuw herinnerings
vaantje aan het prikbord, en mogen we ons ver
heugen op volgend jaar! Dan ga ik wel iets eerder 
beginnen met afstandjes fietsen, om het achterste 
en het fietszadel aan elkaar te laten wennen.

Elisabeth Tolenaar 

De quiz

In de envelop twee vaantjes en op de envelop 
geschreven de antwoorden op de drie vragen.
Dat lag tussen de post toen we na onze vakan
tie thuiskwamen. Alleen de prijs ontbrak. Maar 
dat zou dan wel de poedelprijs geweest moe
ten zijn, want onze antwoorden kwamen geen 
van drie overeen met de juiste oplossingen.

De antwoorden op de drie vragen waren:

1 Hoeveel vogels telde u? 
 Antwoord: twaalf.
2  Het kerkje van Onderdendam dateert van 

1840. Toen trokken de inwoners van twee 
omliggende dorpjes naar het snelgroeiende 
Onderdendam. Het eerste dorpje heette 
Onderwierum, hoe heette het andere?

 Antwoord: Menkeweer.
3  In de kerk van Stedum vindt u een graf

tombe voor Adriaan Clant. Wie was Clant? 
  Antwoord: Clant was een landjonker. Hij 

bewoonde de borg Nittersum te Stedum. 

Familie Mollema heeft lichte tegenwind wanneer ze naar de boerderij van de familie Havinga 
fietsen (foto Koos van de Belt)

Ineke en Eddy Otto waren de winnaars van de 
prijsvraag. Zij deden voor het eerst mee. 
Gefeliciteerd!
Wat de vragen en juiste antwoorden betreft. 
We hadden als antwoord op de eerste vraag 
twaalf vogels moeten zien. Met negen kwa
men we in de richting, maar Jakob zal vast het 
juiste antwoord kunnen verklaren. 
Menkeweer was de naam van een dorpje in 
de nabijheid van Onderdendam dat Jakob 
zocht. Stitswerd ligt daar ook in de buurt, 
maar leverde geen punten op. 
Op de derde vraag was de naam Adriaan 
Clant blijkbaar te exact, Jakob kende de pun
ten toe aan wat Adriaan was, een plattelander 
van adel, ook wel landjonker genoemd. Maar 
meedoen is belang rijker dan met een prijs aan 
de haal gaan. Volgend jaar krijgen we vast 
een nieuwe kans.

Koos en Betsy van de Belt

 In Huizinge werd zelfs de snelheid geregistreerd (foto’s Koos van de Belt)

Een paar keer per jaar organiseert Janna Hofstede een gezellig reisje voor 
de bezoekers van de Noaberstee. Op woensdag 17 juli vond het tweede 
uitstapje plaats. Om half een vertrokken we met zestien personen in vier 
auto’s en ging het naar het mooie Westerwolde. Het was prachtig weer, 
de zon scheen volop. We kwamen door vele mooie plaatsjes in het mooie 
Westerwolde in het gebied van de Ruiten Aa. De koffiepauze was in Gas
terij Natuurlijk Smeerling. We konden mooi buiten zitten, gezellig met 
elkaar aan een lange tafel.
Na de pauze werd de tocht hervat. We kwamen langs mooie oude boer
derijen. Door de inpoldering vroeger zijn de boeren rijk geworden. Zo 
ontstonden de mooie grote boerderijen. We reden door een prachtige 
omgeving en genoten daar dan ook volop van.
Het borreluurtje en het diner vond in Winschoten plaats in restaurant In de 
Stallen. Nadat we lekker gegeten hadden ging het naar huis terug. Een 
mooie gezellige dag was weer ten einde en allen waren vol lof. Janna had 
weer een mooie route uitgezocht, waarvoor onze dank.

Roelie Dijkema

Tweede uitstapje Noaberstee

Andries en Trijn van der Meulen bij de gasterij (foto Janna Hofstede)
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Schoolverlaters

Garmerwolde v.l.n.r.: Jelle Strijkstra - Werkman College, 
Birgit Havenga (‘boven’) - Werkman College, Jelka 
Verhagen (‘onder’) - CSG Wessel Gansfort, Robert Holtjer 
- Parcival College, Mare van Veelen - Leon van Gelder, 
Quincy Ax - CSG Kluiverboom, Timon Schwab - CSG 
Wessel Gansfort. (foto Sieb-Klaas Iwema)

Thesinge v.l.n.r.: Sofie Uitham - Werkman College, Lieke van der Veen - CSG 
Wessel Gansfort, Esther Crum - CSG Wessel Gansfort, Roos Oomkes - CSG Wessel 
Gansfort, Rik Holtman - Terra Winsum, Jorrit van der Veen - Terra Winsum, Matthieu 
Visser - CSG Wessel Gansfort. (foto Henk Tammens)

Wij wensen allen veel plezier en succes op de nieuwe school!

Musical CBS De Til
De musical ‘Gewoon Super’ vond ik superleuk! Het ging over een super
markt waar alles heel gewoon was en waar toch van alles gebeurde. Het 
had zomaar in Thesinge kunnen zijn! Alle kinderen hadden een mooie rol. 
Juf Jessica en Renske hadden het decor en de kleding gemaakt. 
Het was een hele leuke ervaring en een vrolijke afsluiting van onze basis
schooltijd.

Sofie Uitham 

Gewoon super in de super! (foto Koos van de Belt)

Dit jaar geen musical, maar een heus zomerfestival ter afsluiting van het 
schooljaar bij
OBS Garmerwolde! Ouders en kinderen brachten eten mee, waardoor er 
een heerlijk divers buffet klaarstond voor alle aanwezigen. De leerlingen 
mochten zelf bedenken of ze iets ten tonele wilden brengen. Zo kwamen 
er allerlei acts voorbij. Er werd gezongen, geplaybackt, gedanst en zelfs 
gegoocheld! De schoolverlaters werden door de overige leerlingen vaar
wel gezongen op de melodie van de zomerhit van Suzan & Freek: ‘Als het 
avond is’. Tot slot kon iedereen van een heerlijke slushpuppie genieten. 
Een geslaagde avond!

Laura Koops

Jaarafsluiting OBS Garmerwolde

Meerdere leerlingen hadden allerlei 
acts voorbereid (foto Wokkel)

Zummerspeulen Cowboys & Indianen
Zondag 30 juni hebben we met zo’n 20 kinderen totempalen en andere 
westernitems geknutseld die ter aankleding op het sportveld komen te 
staan op 22 en 23 augustus voor de Zummerspeulen. Ook is het aanvoe
ren van hout voor het succesvolle timmerdorp weer in volle gang. 
We zijn blij verrast met het aantal aangemelde kinderen dat zal deelnemen 
dit jaar. Daar waar we de eerste editie al heel blij waren met de 45, en vorig 
jaar zelfs 74 kinderen, hebben we er nu 98 die zich komen uitleven in ons 
eigen Wilde Westen. 

Namens de organisatie Zummerspeulen,
Anita van der Veen

Wist-u-dat …
• de aanpak van de Lageweg tot nader orde is uitgesteld?
• wij u op de hoogte zullen houden wanneer er meer bekend is?

• sinds 24 juli de hele Stadsweg weer open is? 
• alle hekken weg zijn?
•  het niet bekend is of dit alleen tijdens de bouwvak zal zijn of permanent is?

• de Agrishop van 29 juli tot en met 17 augustus gesloten is?
•  Simon en zijn medewerkers dan van een welverdiende vakantie 

genieten? 
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Vrolijke draaiorgelklanken
De buitenkast van het handdraaiorgel Freddy van 
mevrouw T. RidderingLeugs, met de beschilde
ring van de ouderlijke plek te Garmerwolde, is 
gemaakt in de jaren zeventig. Maar omdat de 
orgelkast geen voldoening gaf qua geluid werd 
deze op een zeker moment aan een Zwitser ver
kocht. De buitenkast belandde op zolder. 
Toen men in 2014 de zolder opruimde, kwam  
de buiten kast weer tevoorschijn. In die tijd ont
moetten ze een orgelbouwer uit Zaltbommel en 
werd er een nieuwe orgelkast met goed geluid 
gemaakt. 

Mevrouw Riddering-Leugs 
met het draaiorgeltje 

(foto Sieb-Klaas Iwema)

En zo staat het orgeltje Freddy weer vrolijke noten 
uit te strooien, dan hier en dan daar. 
Waarschijnlijk kunt u hem bewonderen op het 
Rondje Nostalgie in 2020, net als het draaiorgel 
dat nog in de maak is en een dat nog gerestau
reerd moet  worden.

Sieb-Klaas Iwema

Op 4 juli was de tryout van onze nieuwe voor
stelling op locatie bij de gastvrije familie Stroot
man.
De eerste keer dat we met spelers, koor en de 
band Roots ‘66, op locatie spelen is altijd span
nend: hoe zal het gaan, hoe is het beeld, waar 
moeten we nog aan schaven? Alle betrokkenen 
hebben meer inzicht in de gezamenlijke voor
stelling kunnen krijgen. ‘Voor het dorp, door het 

Vervolg locatietheater Wester-Theater
dorp!’, samen zijn we weer enthousiast bezig 
om er een mooi geheel van te maken.
Meer informatie is te lezen op www.wester 
theater.nl en Facebook. De voorstellingen zijn 
op vrijdag 20 en zaterdag 21 september, begin
nend bij locatie Het Geweide Hof te Garmer
wolde. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 
uur. Vanaf 1 augustus zijn kaarten te bestellen, 
bij voorkeur via www.westertheater.nl maar 

eventueel telefonisch bij Jantje van Weerden op 
050 541 6277. Er zijn slechts 100 kaarten per 
voorstelling beschikbaar! De kaarten kosten € 
10,00 p.p. Dat is inclusief een kop koffie of thee 
bij Het Geweide Hof en een consumptie bij café 
Jägermeister.

Namens Wester-Theater,
Hannie Havenga
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Ot en zijn bouwwerken 
Ot woont met zijn ouders Simone en Peter, 
zus Luna en broer Boas aan de G.N. Schutter-
laan in Thesinge. Ot is een echte doener of 
beter gezegd een bouwer. 

Van jongs af aan bouwen
Ot heeft altijd graag dingen gemaakt. Hij is nu 
dertien jaar en vertelt dat hij toen hij jonger was 
al hutjes maakte van takjes en mos voor zijn 
speelgoeddieren. Hij maakte zelf houten zwaar
den om mee te spelen. Ook maakte hij in de tuin 
een hut met een uitkijkpost in een wilgenboom. 
Hij werd daarin gestimuleerd door Simone en 
Peter. Simone was vaak creatief bezig en zij gaf 
hem materiaal waar hij dingen van kon maken. 
‘Van mijn vader leerde ik meer de technische 
kant; solderen, schroeven en dat soort dingen. 
Ik heb ook nog een tijd bij de Jonge Onderzoe
kers (kennis en kunde over techniek en weten
schap vergaren in de vorm van educatieve acti
viteiten  red.) in de stad gezeten. Wat ik daar 
leerde wilde ik thuis ook weer doen.’ 
In de zomervakanties deed Ot een paar keer 
mee aan Timmerdorp op het Suikerunieterrein 
in de stad. Hij genoot van de hele week timme
ren samen met andere kinderen. ‘Daar bouwde 
ik hele grote hutten van pallets. Op de laatste 
dag hadden we materiaal over en gingen we alle 
hutten die er gemaakt waren met elkaar verbin
den zodat we een supergrote hut hadden.’ 

Zelf maken wat je graag wilt hebben
Ot maakt regelmatig zelf wat hij graag wil heb
ben. Dat is erg handig als je dat kunt. ‘Ik wilde 

vakantie nog een paar banken maken voor in de 
tuin. 
Op de vraag of hij later wil blijven bouwen ant
woordt Ot dat hij niet denkt dat hij er zijn werk 
van wil maken. Hij heeft ook nog wel even de tijd 
om daarover na te denken. ‘Maar het lijkt me wel 
heel handig dat ik later zelf dingen kan maken 
die ik nodig heb.’ Daar heeft hij helemaal gelijk 
in. 

Irene Plaatsman

Ot probeert zijn nieuwe zelfgemaakte fitness-
apparaat uit (foto Simone Bouwstra)

Op 6 juli jongstleden werd het boek ‘Spelen met Kunst: Werk van 
Patricia Suer’ gepresenteerd op landgoed Nienoord in Leek. Het boek, 
dat door een crowdfundingsactie werd gefinancierd, geeft een prachtig 
overzicht van het werk van theatermaakster/kunstenares Patricia Suer. 
Oud archiefmateriaal van de theatervoorstellingen en recente fotografie 
van de ijzeren kunstwerken bieden een fraai inzicht in de dynamiek van 
het werk van Suer, die al ruim veertig jaar met haar kunst bezig is. Het 
door Aly Pepping vormgegeven boek is op Suer’s website te bestellen: 
www.theatersuer.com. Het jubileum van Suer leidde overigens niet 
alleen tot een boek - op 20 augustus vindt op Noorderzon de première 
plaats van de documentaire ‘Leven scheppen uit een ijzeren plaat’, 
geregisseerd door de bekende Groninger filmmakers Buddy Hermans 
en Lejo Siepe. In deze documentaire figureren diverse Thesingers en 
Garmerwolders in een optocht van personages uit het oeuvre van Suer. 
De film is na de première online te bekijken op www.parmando.com. 
Tijdens Noorderzon exposeert Patricia in kunsthandel Peter ter Braak 
aan de Noorderhaven. (tekst en foto Ton Ensing)

een fitnessapparaat, een bankdrukstel, om 
sterke armen te krijgen.’ Op een avond zat hij 
erover na te denken en bedacht hij dat hij ook 
wel zelf een fitnessapparaat kon maken en dat 
heeft hij gedaan; hij maakte een bouwwerk van 
hout met katrollen en met daaraan gewichten. 
Daar traint hij nu mee. 
Hij maakte afgelopen voorjaar ook een eigen 
doel. Ot is al een tijd gestopt bij vv GEO, maar 
toen hij nog wel voetbalde, was hij vooral keeper. 
‘Toen ik laatst weer een keer in het doel stond 
stroomde de adrenaline door mij heen. Dus toen 
heb ik meteen een eigen doel gebouwd. Het is 
misschien niet zo functioneel als een echt doel 
want ik moet hem wel vaak weer even repare
ren. Maar ja, dat vind ik niet erg want dan heb ik 
ook weer iets te doen.’ Om het doel heen staat 
ook een hekje dat hijzelf gemaakt heeft om de 
bal uit de struiken te houden. Met al dat bouwen 
heeft hij ook geleerd om verbindingen te maken 
met ijzeren pinnen. 
Op school (Ot zit op het Parcivalcollege) maakt 
hij kleinere dingen. Zo heeft hij pas voor zijn zus 
een houten doosje gemaakt. Hij heeft er lang 
aan gewerkt en het is heel mooi geworden, maar 
dat kleinere werk is toch niet echt zijn ding.

Werk aan de winkel deze zomervakantie
Momenteel is hij met zijn vriend Nik uit Garmer
wolde druk bezig met het maken van een duik
plank bij het Damsterdiep. De duikplank is nog 
in aanbouw, maar het is de bedoeling dat je van 
die duikplank zo het Damsterdiep in kunt sprin
gen. Ook wil hij samen met Peter in deze zomer

Poldergemaal Rottegat
In samenwerking met de bedrijven Macadam en 
Noorderzijlvest is woensdag 24 juli bij polderge
maal Rottegat, Bovenrijge, proefgedraaid om te 
zien of alles naar behoren werkt. Een dag later, 
donderdag 25 juli, was de ‘sleuteloverdracht’ 
aan Noorderzijlvest. Het gemaal Garmerwolde 
(25 kuub) blijft nog twee jaar als reserve; in deze 
tijd wordt de waterkwaliteit, afvoer overtollig 
water enzovoort gemonitord. 
Het oude gemaal Rottegat (25 kuub) is wegge

haald en er is een nieuwe Rottegat gebouwd, 
met een capaciteit van 50 kuub (ongeveer 1,5 
melkauto) per minuut. Hij pompt tot min 1,33 
NAP water omhoog (zomerpeil Damsterdiep 
min 1,33 NAP, polderzijde min 2,30 NAP.) Het 
gemaal Rottegat moet 450 hectare (Noorddijk/
Bovenrijgerweg) met een Industrial Centrifugaal 
Verticale meertrapse elektropomp, type Flygt
Xylem bepompen. 
De naam Rottegat komt van heel vroeger, zo 
werd de omgeving genoemd.

Sieb-Klaas Iwema
Het nieuwe poldergemaal Rottegat 
(foto Sieb-Klaas Iwema)
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Voor peuters is er in Thesinge in het gebouw van 
Trefpunt een mooie ruimte voor peuterspeelzaal 
De Benjamin. Het is er licht en ruim en alle voor
zieningen zijn aanwezig zoals degelijk meubilair 
voor de kleintjes en een minitoiletje in de hal. Er 
staan kasten vol met speelgoed en er is de 
wereld aan knutselmaterialen. De speelzaal zit 
aan de rustige kant van het gebouw met uitzicht 
op weilanden waar schapen en lammetjes 
lopen. Bij mooi weer kunnen de kinderen op het 
terras buiten spelen, deze is vanuit de speelzaal 
direct bereikbaar. Daar staan picknicktafels en 
er is heel veel buitenspeelgoed en een fijne 
zandbak. Onder de overkapping kan, ook als het 
regent, zoiets als het fruithapje gegeten worden. 
De buitenruimte is helemaal afgesloten en dus 
een veilige omgeving. Er wordt het hele jaar 
door wel buiten gespeeld.
Op dinsdag is juf Claudia aanwezig en op donder
dag juf Siemy. Omdat er nu zeven peuters op de 
speelzaal zitten is er één leidster per keer. De 
grens voor een extra kracht ligt bij acht kinderen. 
Tot voor kort was dit het geval maar na de zomer 
gaan vier kinderen naar de basisschool en zijn er 
nog maar drie peuters over. De hoop is dat er 
behalve uit Thesinge en Garmerwolde nog wat 
aanwas komt uit de wijdere omgeving. ‘We heb
ben folders verspreid, open dagen georganiseerd 
en gezorgd voor bekendheid via de website van 
Thesinge en via Facebook. Ook het consultatie
bureau geeft informatie over de speelzaal’, zegt 
juf Siemy Bolhuis. Zij werkt ook vier dagdelen in 

Klein maar fijn

Bedum en een dagdeel in Ten Boer. Ze is in dienst 
van de Stichting Kids2b, die in acht gemeenten in 
NoordGroningen kinderopvang biedt. Dit is peu
ter, gastouder, dag en buitenschoolse opvang. 
Juf Siemy: ‘Ik heb hier een heel fijn groepje kinde
ren. Waar we aandacht aan besteden is samen 
spelen en leren van elkaar. Dat lukt hier prima 
omdat de sfeer in de groep heel fijn is. Ze spelen 
en knutselen heel gevarieerd en zijn dol op voor
gelezen worden. En ze zijn allemaal gewend in de 
groep en zo vertrouwd dat het afscheid nemen 
van de ouders zonder al te veel moeite gaat. 

Hierin beïnvloeden de kinderen elkaar ook. Het 
gaat om voordoen en nadoen en daarmee veel 
leren van elkaar. Vanaf hun tweede jaar zijn peu
ters welkom.’ Tijdens mijn bezoek was het de 
laatste dag voor de schoolvakantie en deze stond 
in het teken van afscheid nemen. 
Sinds september 1982 is er al een peuterspeel
zaal in Thesinge. We willen na 38 jaar De Benja
min echt geen afscheid nemen van zo’n profes
sionele voorziening in ons dorp.

Truus Top-Hettinga

Fruit eten is een vast onderdeel van het samenzijn. Vandaag appel en banaan, maar de kinderen 
krijgen ook regelmatig mandarijnen, druiven, tomaatjes, meloen of andere gezonde en lekkere 
tussendoortjes. (foto Koos van de Belt)

Het Bankje
Zeg Jakob, vroeg iemand: was dit nu het eerste 
huwelijk, in de Kerkstraatkerk, waar geen domi
nee bij aanwezig was?
Ja, dat klopt. Er zullen er waarschijnlijk meer 
volgen, waaraan de dominee voorbij gaat. De 
kerk is nu ook voor zogenaamde burgerlijke 
huwelijken. De Kerkstraatkerk (voormalig Gere
formeerde kerk), is overgegaan naar de Stich
ting Oude Groninger kerken.
Hoe ik dat vind? Prima toch, daar is niets mis 
mee. Anders had er weer een kerk de deuren 
moeten sluiten. De dominee komt op zondag 
éénmaal in de maand, begrepen we.
Wel bennen dat? Dij rieden haard! Ja, zo gaat 
dat op het bankje.

Auto’s, fietsers, motoren. Soms groetend, soms 
niet. Iemand beweerde dat de mensen die niet 
groeten uit Lewenborg komen. Hoe het ook zij, 
tot eind augustus zijn de Lewenborgers aange
wezen op het gemeentehuis in Ten Boer. Omdat 
het Dok gesloten is? Nee, het Dok blijft open 
voor een kopje koffie/thee, maar de afdeling 
Burgerzaken, die verblijf houdt in dit pand, die is 
gesloten.
Misschien komen ze dan door Thesinge met 
mooi weer en vriendelijk groetend.
Iemand, die er voor de eerste keer zat, zei: je 
ziet hier tenminste wat.
We gaan morgen naar Oosterhout. Okee, zei
den we, dat is in NoordBrabant.

Nee, hallo, ons Oosterhout ligt in Gelderland. 
We gaan naar de wandel4daagse. Nee, we 
zijn alleen aanmoedigers en toeschouwers.
Noorwegen is blijkbaar in trek. Een groot aantal 
dorpsgenoten is daar, met of zonder hond. Of je 
ligt in het ziekenhuis en je hebt ook een hondje. 
Dan is het toch mooi, dat je je hond niet naar het 
asiel hoeft te brengen, maar dat er anderen zijn, 
die er voor zorgen.
En toen ging toch de dominee voorbij. Die kwam 
van Hervormd Nieuwe Pekela en ging naar de 
kerk waar ze nog twee keer dienst houden. Ook 
daar is niets mis mee!

Jakob van der Woude

Zo’n vijf jaar geleden stond zij samen met Marja 
Wijnandde Poel (zie voorpagina) als dierenlief
hebber in de G&T. Inmiddels is Jori Noordenbos 
op één onderzoek na klaar met haar master 
Dierwetenschappen aan de WUR, de universi
teit van Wageningen. Vrijdag 12 juli stond Jori 
daar even in de schijnwerpers, zodat ze nu 
opnieuw in dezelfde G&T als Marja staat. Jori’s 
voorstel voor een onderzoek naar het vermogen 
van honden om zich te kunnen verplaatsen in 
het perspectief van de mens, werd door een vijf

Prijswinnaar in Wageningen
koppige jury als meest excellente onderzoeks
voorstel beoordeeld. Op een feestelijke bijeen
komst kreeg Jori een geldprijs en natuurlijk een 
geweldige aantekening op haar cv. Gefelici
teerd!

Rudy Noordenbos

Jori neemt de prijs en de eer in ontvangst 
(foto Rudy Noordenbos)
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Informatiebrief aanpak Ovonde
Er wordt een ovonde gerealiseerd bij de T-splitsing van de N360 met 
de Fledderbosweg/Oude Rijksweg. Om zoveel mogelijk mensen hier-
over te informeren plaatsen we deze brief over de ovonde in de G&T. 

De redactie

De aanleg van de ovonde is in volle gang. Het fietspad langs de N360 
is al verlegd en er is een tijdelijke weg aangelegd, zodat het verkeer 
zo veel mogelijk door kan rijden gedurende de aanleg van de ovonde. 
De komende tijd zijn de volgende verkeersmaatregelen gepland: 
• Het verkeer wordt over de tijdelijke weg geleid. 
•  Vanaf vrijdagavond 9 augustus 19.00 uur tot maandagochtend  

12 augustus 6.00 uur wordt de afslag naar de Oude Rijksweg en de 
Fledderbosweg voor al het verkeer afgesloten. Lokaal afslaand 
auto en fietsverkeer wordt omgeleid via de Geweideweg, Grasdijk
weg en Oude Rijksweg. 

•  Vanaf vrijdagavond 16 augustus 19.00 uur tot uiterlijk maandag
ochtend 19 augustus 6.00 uur zal de N360 volledig zijn afgesloten. 
Het verkeer vanuit Groningen en Delfzijl wordt omgeleid via de N46. 
Lokaal auto en fietsverkeer wordt via de eerdergenoemde route 
omgeleid. 

•  Gedurende het aansluiten van de bestaande situatie op de nieuwe 
situatie zal er met tijdelijke stoplichten gewerkt worden. 

Nadat het werk gereed is, wordt het gebied rondom in oorspronkelijke 
staat hersteld. In de nieuwe situatie blijft de maximumsnelheid ter 
plaatse van de ovonde 60 km/u. 
Voor vragen kunt u terecht bij de aannemer: info@rotondesN360.nl of 
bij de provincie Groningen: N360@provinciegroningen.nl. 

Namens provincie Groningen, 
Fuhler Wegenbouw en Buro Hollema

Informatiebijeenkomst werkzaam-
heden IWZ
Zoals u eerder over bent geïnformeerd wordt er op het terrein van de riool
waterzuivering (RWZI) in Garmerwolde een duurzame industriewater
zuivering (IWZ) aangelegd en een industriewaterleiding vanaf Garmer
wolde richting de Eemshaven. Dit is vanwege de toenemende vraag naar 
industriewater vanuit NoordoostGroningen, voornamelijk doordat de 
Eemshaven sterk ontwikkelt. Door hiervoor oppervlaktewater te gebrui
ken blijven de drinkwaterbronnen behouden voor de drinkwatervoorziening 
en blijft de leveringszekerheid van beide gewaarborgd voor de toekomst. 
Het project wordt derhalve Duurzame watervoorziening NOGroningen 
genoemd. Voor omwonenden heeft deze aanleg de komende tijd mogelijk 
gevolgen. Het Waterbedrijf Groningen heeft daarvoor, zoals beloofd, infor
matiebijeenkomsten georganiseerd, en wel op 21 en 22 augustus aan
staande in Het Geweide Hof. Elk adres in Garmerwolde heeft (als het goed 
is) een brief ontvangen met een specifieke uitnodiging voor een van deze 
twee infobijeenkomsten. 
Opgeven kan via informatiebijeenkomst@waterbedrijfgroningen.nl of bij 
Wiejanda Moltmaker via 050 368 8635.

Harjo de Poel

En opeens was daar een drempel halverwege het Boer Goensepad. 
Werd er te snel gefietst? En voornamelijk in de ‘avondspits’? Het bleek 
dat twee specifieke en (te) dicht op elkaar geplaatste betonplaten die 
door de extreme hitte uitzetten over de loop van de dag een drempel 
vormden... welke na een koelere nacht dan weer verdwenen was. 
(foto’s Harjo de Poel)

Zaterdag 29 juni was er een zitmaaiercross in Baflo. Jelle van den Bergh 
uit Garmerwolde was ook van de partij. Door het zeer warme weer (33 
graden) en opvliegend stof waren het zware races. Jelle stond er voor 
de finale wel goed voor, maar het stof deed zijn werk: een crash! 
Gelukkig zonder letsel. Maar wel met de rode vlag: direct stoppen! Zoals 
men toen stond werd de uitslag; er kwam geen herstart. En zo viel Jelle 
ook dit jaar buiten een podiumplaats. Misschien in 2020. 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

Een paar jongeren hebben bij het Damsterdiep in Garmerwolde hun 
geluk beproefd middels magneetvissen. Met als resultaat: elf externe 
geheugens, een LED-tv, een kluisdeur en andere stukken ijzer. Voor alle 
zekerheid werd de politie gebeld: je weet maar nooit hoe die elf 
geheugens daar terecht zijn gekomen. Doet de jeugd toch iets goeds. 
De politie is niet geweest, de gemeente haalt het spul op. 
(foto Sieb-Klaas Iwema)
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Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge

Agenda

Foto van de maand

Colofon
Eindredactie
Garmerwolde
Hillie RamakerTepper 050 541 5335
Marja Wijnandde Poel 06 41 160 523
Thesinge
Yvonne Broekhuizen 06 51 033 796
Rudy Noordenbos 06 54 604 339
Fotograaf Garmerwolde
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  
30 augustus 2019.
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 18 augustus vóór 18.00 uur 
via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Zondag 4 augustus 
9.30 uur leesdienst
14.30 uur zangdienst
Zondag 11 augustus
9.30 uur leesdienst
14.30 uur ds. G. Huisman

Zondag 18 augustus 
9.30 uur leesdienst
14.30 uur leesdienst
Zondag 25 augustus
9.30 uur ds. J. Huisman
14.30 uur ds. G. Huisman

Door werkzaamheden aan de kerktoren had Garmerwolde 
korte tijd een opvallend andere skyline 
(foto Harjo de Poel)

Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; in augustus is 
er geen inloopochtend Noaberstee.
Elke zaterdag
Thesinge, Café Molenzicht; vanaf 
16.00 uur open.
Vrijdag 2 augustus
Thesinge, Trefpunt;  
17.00 – 19.00 uur: Maandelijks 
borreluurtje met frituur.
Vrijdag 9 augustus
Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 
Ophalen oud papier.
Dinsdag 13 augustus
Garmerwolde, Het Geweide Hof; 
20.00 uur: Klaverjassen bij ‘De 
Soos’.

Woensdag 14 augustus
Garmerwolde, Jeudeboulesbaan; 
14.00 uur: Jeu de boules 
Garmerstee (bij goed weer). Alle 
55plussers zijn van harte welkom. 
Info: Hillie RamakerTepper,  
tel. 050 541 5335.
Zondag 18 augustus
Thesinge, kerk Kerkstraat;  
9.30 uur: Voorganger is da. 
Posthumus Meyjes uit Ten Boer.
Woensdag 21 augustus
Garmerwolde, Het Geweide Hof; 
20.00 uur: Informatiebijeenkomst 
Waterbedrijf. Zie artikel.
Donderdag 22 augustus 
   Garmerwolde, Het Geweide Hof; 

20.00 uur: Informatiebijeenkomst 
Waterbedrijf.

‘De Eendracht’
Op zaterdag 29 juni werd er 
(weer) een kaartje gelegd, oftewel, 
geklaverjast in café Molenzicht in 
Thesinge door de leden van 
kaartclub De Eendracht.
Door de welwillende deelname van 
Reinder van der Veen en Jaap 
Koenes kon er gespeeld worden 
zonder ‘staande’ nummers.
Aan het eind van de avond waren 
de meeste punten voor:
1 Aries Sibma 7876 
2 Johan Mollema 7394 
3 Sien Steenhuis 7070 
De volgende klaverjasavond is op 
zaterdag 31 augustus 2019 om 
19.30 uur in café Molenzicht in 
Thesinge.

Dick Verweij

   Thesinge, sportveld Molenweg: 
Zummerspeulen Cowboys & 
Indianen. 

Vrijdag 23 augustus
Thesinge, sportveld Molenweg; 
10.00  16.00 uur: Zummerspeulen 
Cowboys & Indianen. 
Zaterdag 24 augustus
Thesinge; 9.00 uur: Ophalen oud 
papier.
Woensdag 28 augustus
Garmerwolde, Jeudeboulesbaan; 
14.00 uur: Jeu de boules 
Garmerstee (bij goed weer).
Zaterdag 31 augustus
Thesinge, café Molenzicht; 
19.30 uur: Kaartclub ‘De Eendracht’.
Elke maand
In de maand augustus is er geen 
inzameling van textiel en elektri
sche apparaten door Goud Goed.
Donderdag 5 september (niet op 
12 september) Garmerwolde, Het 
Geweide Hof; 14.30 uur: Bijeen
komst Garmerstee. Info bij Hillie 
RamakerTepper, tel. 050 541 5335.

Wist-u-dat …
•  de vergunningsaanvraag voor het zonnepark Fledderbosch (naast de 

zuivering, tussen Rijksweg en Eemskanaal) loopt?
• tot 22 augustus zienswijzen kunnen worden ingediend?
• bij de Industriewaterzuivering alles in rust is?
• men klaar is voor de nieuwbouw?
• het Diekpad tijdelijk open is?
• het eerste slib op het slibdepot klaar is voor gebruik? 
• een deel nog goed moet drogen? 

• de wanden van de nieuwe Kerkhörn staan en het dak erop ligt?
• men bezig is met de installaties? 
• het uurwerk van de toren in Garmerwolde is verwijderd?


