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Wim Velema op de fiets 
door Iran

Een tijdje geleden probeerde de redactie van 
de G&T contact op te nemen met Wim  Velema, 
amateurfotograaf en lid van Fotogroep Gar
mer wolde, omdat hij gestart was met een 
leuk fotoproject. Bij navraag bleek dat Wim 
het project tijdelijk op een laag pitje had 
gezet, omdat hij inmiddels voor een aantal 
maanden vertrokken was naar, jawel, Iran ...  
En wel op de fiets – wat later (gelukkig) met 
de fiets bleek te zijn. Hoe dan ook, Wim is 
weer (even?) terug in Garmerwolde, dus alle 
reden om poolshoogte te nemen.

Het kan bijna niet anders of u bent hem in de 
buurt wel eens tegengekomen op z’n fiets, of 
beter gezegd op een van zijn fietsen. Inmiddels 
gepensioneerd docent economie Wim Velema, 
die vijf jaar geleden met zoon Lennart aan de 
Hildebrandstraat in Garmerwolde is komen 
wonen, verplaatst zich namelijk praktisch uitslui
tend per fiets. ‘Ik heb ook geen auto’, vertelt hij, 
‘die voor de deur staat is van Lennart; hij heeft 
’m ook nodig voor z’n schaatsactiviteiten.’ We 
hebben hier klaarblijkelijk te maken met een fiet
sende fotofanaat. Of een fotograferende fiets
fanaat – ’t is maar hoe je ’t bekijkt. Beide allite
reren in ieder geval erg lekker. En als je dan ook 
nog van reizen houdt ga je daar na je pensione
ring wat mee doen. Maar vanwaar naar Iran? Of 
all places? 

Instagram en foto-avond
‘Vooraf adviseerden mensen me inderdaad niet 
naar Iran te gaan vanwege oorlogsdreiging en 
andere politiekculturele situaties. Maar de men
sen die ik daar heb ontmoet bleken juist hartstikke 
relaxed en ik heb bij anderen nooit echt iets van 
dreiging en amper ongemakkelijkheid of iets der
gelijks gevoeld. Maar goed, als man is dat toch 
wel wat makkelijker, of laten we zeggen anders 
dan voor een vrouw.’ Daarover straks meer.
Want voor er ook maar een vraag kan worden 
gesteld, vertelt Wim al met aanstekelijk enthou
siasme over zijn belevenissen en hoe fijn de 
mensen daar zijn. Geweldige herinneringen en 

verhalen. En veel ook, heel veel. Zo veel dat er 
hier in dit stuk simpelweg te weinig ruimte en tijd 
is om het allemaal te behandelen. Dan weet u 
dat alvast.
Gelukkig zijn op Wims Instagrampagina (zie:  
@wim.velema) veel van deze verhalen aan de 
hand van (erg mooie!) door hemzelf geschoten 
foto’s terug te lezen. In het Engels weltever
staan, en soms eveneens in het Farsi (de voer
taal in Iran). Ook goed om te weten: Wim is van 
plan een avond in het dorpshuis (of Het Geweide
hof) te organiseren voor 55plussers over onder 
andere zijn Iranavonturen; de G&T Express zal 
u daarvan op de hoogte houden.

Iran: wieg van de beschaving
Maar goed, waarom Iran? Wim vertelt dat zijn 
fascinatie voor Perzië (zoals het land vroeger 
heette) al op de middelbare school begon in de 

geschiedenislessen, met bijvoorbeeld verha
len over Darius en Xerxes. ‘Het land en de 
geschiedenis zijn mij sinds die tijd blijven 
boeien. Een tentoonstelling in het Drents 
Museum in Assen vorig jaar, waar ik drie keer 
ben geweest, heeft mij over de drempel getrok
ken om er ook echt naar toe te gaan.’ Daar
naast had Wim afgelopen november in ver
band met zijn fietsgerelateerde fotografie dus 
een Instagramaccount aangemaakt, waar
door hij in contact kwam met allerhande vol
gers, onder andere uit Iran. ‘Ik wist totaal niet 
of je daar kon fietsen, in sommige gebieden is 
het voor vrouwen zelfs verboden om te fietsen. 
Maar er bleken toch best wat enthousiaste
lingen te zitten. Via Instagram werd ik door hen 
uitgenodigd langs te komen.’ Zo kreeg het idee 
verder vorm en eind april stapte Wim, met 
fiets, op het vliegtuig naar Teheran.

Wim op de Khajoubrug in Isfahan (foto Wim Velema)
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Fietsperzen
Enkele trekpleisters, zoals Persepolis, stonden 
wel op zijn lijstje, maar verder was Wims intentie 
niet per se van toeristische aard. ‘Ik had me 
natuurlijk wel wat ingelezen en zo, maar verder 
niet gepland waar ik wanneer naar toe zou gaan 
en hoe’, vertelt hij, ‘maar vanaf het moment dat 
ik aankwam ben ik amper alleen geweest.’ Toen 
zijn Iraanse Instagramvolgers lucht kregen van 
het feit dat hij in den lande was, kreeg Wim 
onderweg de ene na de andere uitnodiging van 
volgers om ze te komen bezoeken. Even ter her
innering: hij had zijn account slechts een half 
jaar, dus zo snel kan dat gaan; een mooi voor
beeld hoe contact via sociale media kan leiden 
tot fysieke vriendschappen.
Zo vertelt hij van Yakhob (Jakob in het Neder
lands), een BIer (bekende Iraniër) want vier
voudig Iraans kampioen wielrennen op de weg, 
die hem meenam op een mountainbiketocht.  
De klik was zo goed dat hij daarna vijf dagen 
heeft mogen doorbrengen bij Yakhobs Kasquai 
familie (Kasquai is een nomadenstam). 
Ook met andere volgers heeft hij fietstochten 
gemaakt, soms meerdaagse. ‘Fietsen is daar 
niet gebruikelijk. Het is meer een sociale acti
viteit. Vaak gaan ze dan in het weekend met  
een groep in de bergen fietsen en kamperen. 
Die fietsers zijn over het algemeen wel wat 
 ruim denkender, hebben iets meer geld te beste
den en daardoor dus ook meer vrije tijd. En ze 

Eten bij de nomaden (foto Wim Velema)

zitten vaak ook op sociale media, waardoor we 
in contact kwamen.’

Fotoperzen
Sommige ontmoetingen berustten veel meer op 
toeval. ‘Vaak wist ik aan het begin van de dag 
nog niet wat deze mij brengen zou. Zo stond ik 

een keer te fotograferen langs de kant van de 
weg, toen er ineens allemaal fotografiestuden
ten geïnteresseerd kwamen kijken. Vervolgens 
werd ik door een van hen thuis uitgenodigd voor 
het eten. De meeste jongeren konden wel wat 
Engels, maar in het contact met de wat oudere 
mensen spraken we dingen in op de smart
phone zodat Google Translate het omzette van 
Nederlands naar Farsi en omgekeerd. En dan 
werd ik zo maar weer uitgenodigd voor de hele 
dag. Die gastvrijheid was echt overweldigend!’ 
Eenmaal bij de mensen thuis bleek er achter de 
muren vaak ook meer te kunnen dan gedacht. 
‘Tegen buitenlanders zoals ik waren mensen 
soms erg open. Anders dan wij in het westen 
lijken te beseffen, waren ze ook zeer goed geïn
formeerd over binnenlandse en buitenlandse 
problematiek. Er was ook minder censuur dan ik 
van tevoren had verwacht.’

Inklappen en wegwezen
Niet niks voor een 67jarige om in zijn eentje 
zo’n avontuur aan te gaan. ‘Mijn oudste dochter 
vond het ontzettend moedig, zei ze. Dat vond ik 
erg leuk en lief van haar.‘ En het smaakte naar 
meer. Inmiddels is Wim ook zes weken door 
OostEuropa getrokken met een vouwfiets. ‘En 
vorige week heb ik het enigszins ambitieuze 
plan opgevat om met de trein van Moskou naar 
Beijing te gaan en dan terug de zijderoute te 
fietsen.’ Maar vooralsnog ligt Iran vers in het 
geheugen. ‘Man, ik heb daar zoveel beleefd!’

Harjo de Poel

Vijf vrouwen in Isfahan (foto Wim Velema)
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Op donderdag 22 en vrijdag 23 augustus waren 
er in Thesinge weer Zummerspeulen voor de 
jeugd van Garmerwolde en Thesinge, met als 
thema indianen en cowboys. Gelukkig leven 
deze in houten huizen en deze zijn best met zijn 
allen (er waren dik 90 kinderen) na te bouwen. 
Het weer hielp ook goed mee: volop (western) 
zon. Ondanks de warmte was men de eerste 
dag lekker in groepjes aan het timmeren. Met 
soms verfrissende ranja of een ijsje en tot slot 
de barbecue. De tweede dag waren er leuke 
spelletjes, onder andere lasso gooien, stier
rijden (30 seconden was al aardig lang) en 
boogschieten en na het middageten met zijn 
allen zwemmen bij De Blinkerd in Ten Boer.
Ondertussen werd ‘het dorp’ weer afgebroken. 
Men kwam na het zwemmen allemaal weer 
samen op het sportveld, waar de kinderen wer
den bedankt voor het komen en als aandenken 
een mondharmonicaatje kregen. Maar ook de 
vrijwilligers met hun tomeloze inzet mogen we 
niet vergeten. Ze zien jullie graag op 13 en 14 
augustus 2020 terug.

Sieb-Klaas Iwema

Zummerspeulen

Impressie van de Zummerspeulen in Thesinge (foto’s Sieb-Klaas Iwema)

Op zondagmiddag 27 oktober vindt voor de 
zeventiende keer het muziek festival  Meziek 
mit Bus plaats. Een uniek festival op drie loca-
ties in Ruischerbrug, Zuidwolde en Thesinge, 
met drie bands en een stel ouderwetse bus-
sen die de bezoekers van de ene naar de 
 andere locatie brengen.
 
De bands
In Café Moeke Vaatstra in Zuidwolde treedt T-99 
op: drie rootsveteranen die later dit jaar het 
20jarig bestaan van hun band zullen vieren. Dit 
legendarische Amsterdamse trio speelt een 
aanstekelijke eclectische mix van rock ‘n roll, 

Meziek mit bus 2019
blues, country, surf en soul. In het dorpshuis van 
Ruischerbrug spelen de Living Room Heroes. 
Vier mannen die de huiskamer inmiddels achter 
zich hebben gelaten en met een paar platen op 
zak niet alleen de vaderlandse podia, maar ook 
het oude blueshart van Johan Derksen verover
den. Ze spelen ’rootsy southern soul’, maar de 
blues is nooit ver weg.
In Trefpunt te Thesinge geeft The Damned and 
Dirty acte de présence. Kevin de Harde en 
Micha Sprenger stonden vier jaar geleden ook 
al op Meziek mit Bus. Toen waren ze akoestisch 
en met z’n tweeën, nu zijn ze terug met een 
geheel elektrische band. Een pittige zesmens

formatie waarmee ze momenteel in binnen en 
buitenland successen boeken.
 
De prijzen
Dagkaart: € 20,00. Losse kaarten per locatie:  
€ 5,00.
 
De kaarten
Reserveringen + kaartverkoop vanaf 5 oktober.
Info over de bands, de aanvangstijden, het bus
schema en de kaartverkoopadressen (met bij
behorende opstapplaatsen voor de bustour) 
vanaf 1 oktober op meziekmitbus.com.

Ton Ensing
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Lotus uitvaartverzorging en -begeleiding
Nellian Dijkema en medewerksters

Bovenrijgerweg 19 |  9797 TD Thesinge | 06 53767142 | www.lotusuitvaart.nl

Wij vieren het 25-jarige Lotus jubileum op donderdag 31 oktober a.s. in de 
Der Aa-kerk in Groningen met de voorstelling ‘Moeder mag niet dood’ van 

Minoux. Meer informatie op onze site. Iedereen die een connectie voelt met 
ons bedrijf is van harte welkom! Graag aanmelden per mail voor 14 oktober.

informatie en vormgeving rondom de dood: Schoolholm 3, Groningen
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Nellian Dijkema woont aan de Bovenrijger-
weg 19 in Thesinge. Zij begon 25 jaar gele-
den in de uitvaartverzorging en -begeleiding. 
De onderneming heet inmiddels Lotus en er 
zijn drie collega’s bijgekomen. Het 25-jarige 
jubileum is reden genoeg voor een terugblik 
en een feestje.

Hoe het begon
Nellian werkte als lerares in het toenmalige lbo. 
Toen op een dag een leerling van haar veronge
lukte bracht dat een enorme schok teweeg op 
school en alle leerlingen werden naar huis 
gestuurd. ‘Ik vond toen dat we de leerlingen juist 
op school hadden moeten houden om met 
elkaar te praten of om iets met elkaar te doen. 
Die week ging ik met een aantal leerlingen naar 
het rouwcentrum, maar bij binnenkomst ging het 
er zo serieus en kil aan toe dat de leerlingen 
ervan schrokken. Ik merkte toen dat ik het fijn 
vond om naar vormen te zoeken die goed waren 
voor de leerlingen. We hebben bijvoorbeeld met 
de klas een herinneringsboekje gemaakt voor 
de ouders. Ook bij uitvaarten die ik privé mee
maakte dacht ik regelmatig dat ik het zelf anders 
zou willen.’ 
Het was eigenlijk meteen raak toen Nellian in het 
tijdschrift Opzij een verhaal las van een vrouw 
die een uitvaartonderneming begon. Samen 
met Gonnie Pater, die ook in Thesinge woonde, 
zocht ze uit wat er allemaal voor zo’n bedrijf 
nodig was en in 1994 ging hun uitvaartonder
neming van start. 
‘We wilden het echt anders gaan doen in de uit
vaartbranche, met nieuwe vormen. In ons pand 
aan de Schoolholm konden we die vernieuwing 
ook laten zien. We kregen veel publiciteit in die 
tijd.’ De eerste jaren bouwde het werk rustig op 
en dat was ook wel nodig, want het was best 
intens om een uitvaart te regelen. Later, toen 
Gonnie haar eigen weg ging, zette Nellian het 
bedrijf voort. 

Veel vernieuwingen
Nellian heeft in de uitvaartbranche veel ont
wikkelingen gezien. Er is nu veel meer mogelijk 
dan in 1994. ‘Het was soms echt zoeken naar 
mogelijkheden en vormen om aan de wensen 
van nabestaanden te voldoen. Vaak waren die 
wensen voor mij ook nieuw. Ik probeerde  
naar mogelijkheden te zoeken en stelde mij 
daarbij voor waar de behoefte van mensen 
 precies lag.’
Ze bezocht regelmatig vergaderingen waar uit
vaartverzorgers aanwezig waren die gebruik 
maakten van de begraafplaatsen in de gemeente 
Groningen. Zo leerde ze veel mensen uit het vak 
kennen. ‘Ik had daar ook wel een inbreng.  
Ik vroeg bijvoorbeeld waarom nabestaanden 
zelf niet de kist mochten laten zakken. Dit stuitte 
op veel reacties van collega’s die vonden dat dat 
te emotioneel voor de familie zou zijn. Van de 
gemeente mocht het niet in verband met de aan
sprakelijkheid. Maar een familie met veel berg
beklimmers, die wisten hoe ze met touwen om 
moesten gaan, wilde toch zelf de kist laten 
 zakken. Ik heb toen contact gezocht met iemand 
van de gemeente en die heeft het juridisch uit 

25 jaar uitvaartverzorging en -begeleiding

laten zoeken. Ik kreeg een uitvoerig antwoord. 
Het mocht als de verantwoordelijkheid niet bij de 
gemeente lag, maar bij mij. Daarvoor moest ik 
een verklaring ondertekenen. Dat vond ik prima. 
Nu zijn dit soort wensen veel gebruikelijker 
geworden.’
In de loop der jaren werd ook het aanbod groter. 
‘Waar we eerst anderen moesten inschakelen 
voor rouwdrukwerk en koeling en kisten, zorg
den we ervoor dat we dit zelf konden doen, om 
de lijnen met de families zo kort en direct moge
lijk te houden. We ontwierpen zelf rouwkaarten 
en toen er bedkoelingen kwamen (die kleiner en 
hanteerbaarder waren dan de tot dan toe gebrui
kelijke kistkoelingen) schaften we die ook zelf 
aan.’ 
Ook in de organisatie van haar bedrijf kwamen 
veranderingen. Nellian werkte een tijdlang 
alleen omdat ze van tevoren niet wist hoeveel 
werk ze zou krijgen. Zij kreeg stagiaires van 
opleidingen, waaronder medewerkster en later 
vennoot Anna Poppink. Ook leidde zij zelf men
sen op in het vak. Nu werkt ze met veel plezier 
samen met haar collega’s Janet Noordenbos, 
Agnes Schouten en invalkracht Ellen ten Kate.
In januari 2013 kreeg het bedrijf de naam Lotus, 
omdat Anna Poppink stopte met het uitvaart
werk en er dus een nieuwe naam moest komen. 
‘Ik wilde mijn eigen naam er niet meer in heb
ben, ook omdat ik ouder word en het wat rustiger 
aan ben gaan doen.’ 
De naam ‘Lotus’ hebben ze niet voor niets geko
zen. Op de website staat: ‘De Lotus wordt in veel 
oude culturen gezien als een heilig symbool. Ze 
groeit vanuit de donkerste aarde naar het licht. 
Voor ons symboliseert ze de verbinding tussen 
hemel en aarde.’ 

Het blijft prachtig werk
Nellian vindt haar werk nog steeds mooi. De 
sfeer is vaak bijzonder als er iemand overleden 

is. Bij zo’n gebeurtenis zijn mensen vaak dichtbij 
zichzelf en heel echt. Je komt dan snel tot de 
essentie. Wij verzorgen bij Lotus, anders dan bij 
andere uitvaartbegeleiders, de overledene vaak 
samen met de naasten; daardoor bouw je een 
band op en kom je heel nabij.’
Het is ook een heel veelzijdig beroep. Je moet 
goed zijn in taal voor het opmaken van rouw
brieven, maar logistiek moet je de boel ook goed 
overzien. Je doet veel contacten op, niet alleen 
met families, maar ook met collega’s uit de uit
vaartbranche, crematoriumpersoneel, grafdel
vers, kosters. Bijzonder is ook om te zien hoe 
bijvoorbeeld dorpsbewoners of een vrienden
kring bijdragen om een uitvaart goed te laten 
verlopen.
Door de ervaring is Nellian zelf ook rustiger 
geworden. Als er ter plekke iets gebeurt, een 
muziekstuk dat niet beluisterd kan worden of 
een spreker die uitvalt, lost ze dat in alle rust op. 
Kleine details en zorgvuldigheid zijn belangrijk. 
‘We nemen alles goed door met de naasten en 
kijken met hen ook ter plekke waar bijvoorbeeld 
een kist moet staan. De tafels waar het condo
leanceregister op ligt kleden we mooi aan en we 
leggen er een paar leesbrillen bij.’ 
‘Ik ben ook heel blij met mijn collega’s. Elke 
veertien dagen hebben we overleg en bespre
ken we hoe een uitvaart is gegaan. Ook tussen
door is er veel contact. We zijn heel open naar 
elkaar en wisselen ervaringen en adviezen uit.’
Terugkijkend op haar 25 jaar als uitvaartonder
nemer zegt Nellian: ‘Als ik het over moest doen 
dan koos ik weer hetzelfde werk.’ 
Alle reden dus voor een jubileumfeest op 31 
oktober in de Der Aakerk in Groningen. Meer 
informatie leest u in de advertentie van Lotus die 
in deze krant staat.

Irene Plaatsman

Nellian in haar kantoor (foto Henk Tammens)
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Nieuws Garmerstee
Voor de bijeenkomst op donderdag 5 septem-
ber waren twee sprekers uitgenodigd: Peter 
Redeker van de Dorpscoöperatie Ten Boer en 
Gerkina Doze, sportcoach Vitaal Plus.

De Dorpscoöperatie Ten Boer is opgericht voor 
Ten Boer en de omliggende dorpen; als dorpe
lingen moet je omkijken naar elkaar. Het Rijk 
heeft de zorg overgeheveld naar gemeenten, 
vergezeld van een bezuiniging. Met als gevolg: 
sluiting verzorgingshuizen. 
Toen de aanleunwoningen werden afgestoten 
van Bloemhof is men in gesprek gegaan met de 
gemeente en is aan de bewoners gevraagd wat 
ze het meest gingen missen. Dat bleken de 
gezellige dingen, zoals koffie drinken, de hulp
dienst en de klusjes. De technische dienst van 
Bloemhof verdween namelijk ook. Maar als er 
klusjes worden aangeboden moet je wel vrijwil
ligers hebben …
In samenwerking met het WIJteam Ten Boer, 
voorheen De Deel, is er een koffieochtend gestart 
in de bibliotheek. En een creativiteitsochtend. De 
klussendienst is bedoeld voor eenmalige kleine 
klusjes. Denk aan een schilderijtje ophangen, de 
waterstand opnemen in de kruipruimte, vervoer 
naar een ziekenhuis enzovoort. De contributie 
bedraagt € 18,00 per persoon per jaar. Voor ver
voer betaal je 20 cent per km en bij klusjes uiter
aard de materiaalkosten.
De coöperatie legt haar oor te luister bij de 
leden, doet de dingen die de leden willen. Er 
bleek bijvoorbeeld vraag naar gezamenlijk eten 
in Ten Boer. Dit resulteerde in een driegangen
menu voor € 5,00 (nietleden betalen € 7,00). 
Dat eten voor 50 deelnemers wordt thuis klaar
gemaakt door vrijwilligers.

Blijf in balans: zwaai met de armen, maar hou de voeten op de grond (foto Sieb-Klaas Iwema)

De telefonische hulpdienst op dinsdag en don
derdag wordt o.a. bemand door Harmke Hartog 
uit Garmerwolde, zij is ook een van de koks.
Door samenwerking met Gerkina Doze is een 
beweeggroepje in De Wilgenhof opgericht. Ze 
zijn nog bezig met een soort praatgroep van 
ouderen over levensloopbestendige woningen.
De Dorpscoöperatie telt inmiddels meer dan 
honderd leden, waarvan het merendeel in het 
dorp Ten Boer. Vandaar dat de activiteiten tot 
dusver alleen in Ten Boer worden georgani
seerd. Van de klussendienst wordt al wel in de 
omliggende dorpen gebruik gemaakt. 
Hoe kleiner het dorp, hoe beter men naar elkaar 
omkijkt. De dorpen doen zelf al een heleboel.
Peter zou het heel mooi vinden als meer men
sen zich als vrijwilliger zouden melden, je hebt 
altijd wel een talent waar een ander wat aan kan 
hebben. Zie voor meer informatie 
www.dorpscooperatietenboer.nl of 
bel 06 41 416 362.

Na de pauze kwam Gerkina Doze aan het 
woord. Ook zij organiseert naar behoefte. Hoe 
blijf je vitaal als je in de plusleeftijd (50+) komt? 
Blijf in beweging; niet alleen de spieren maar 
ook mentaal.
Ze heeft al een fietsclinic georganiseerd en 
begeleidt een wandelgroepje in Ten Boer. En 
naar aanleiding van de cursus ‘In Balans’ in de 
Wilgenhofkamer is een stoelgymnastiek clubje 
opgericht.
Dankzij een subsidie voor valpreventie kan ze 
de cursus ‘In Balans’ in meerdere dorpen aan
bieden. In Thesinge, Ten Post en Ten Boer is al 
een cursus geweest; in totaal hebben er 75 
mensen aan deelgenomen. Nu is Garmerwolde 

aan de beurt. De cursus is preventief, om te 
voorkomen dat je valt. De meeste ongelukken 
gebeuren thuis, in de eigen omgeving. Door 
matjes, snoeren, drempels, een huishoudtrap 
en in de natte ruimte, de douche. Als het kalf 
verdronken is komen de beugels aan de muur. 
Na je dertigste neemt de spierkracht al af. En als 
we ouder worden breken de botten ook sneller. 
Wist u dat er verschil is tussen vallen bij dames 
en heren? Bij dames zie je meer polsbreuken. 
Heren vallen meer ergens vanaf, dames schij
nen meer te struikelen. Heren zijn overmoedi
ger, doen gevaarlijker dingen; dames dragen 
vaak ongemakkelijke schoenen.
De cursus ‘In Balans’ van vier keer anderhalf uur 
bestaat uit informatie plus beweging. Met 
 oefeningen voor soepelheid en spierkracht en 
oefeningen op veel verschillende ondergronden. 
Gerkina geeft de cursus samen met de fysio
therapeuten, die zijn meer gericht op manke
menten. Als voorproefje doen we alvast een paar 
oefeningen. Het is heel belangrijk om contact te 
houden met de grond. Door langzaam te bewe
gen, ben je je heel bewust van wat je doet.

Ook maakten we deze middag kennis met Diana 
von Hebel. Zij is werkzaam bij het WIJteam Ten 
Boer en richt zich op de ouderenzorg. Ze komt 
bijvoorbeeld langs bij een aanvraag voor huis
houdelijke hulp en geeft voorlichting over ver
antwoord medicijngebruik.

Tot zover deze informatieve bijeenkomst. De 
volgende keer is op donderdag 10 oktober. Dan 
komt Erik Boerma van Boerma’s antiekhoeve in 
Uithuizen.

Hillie Ramaker-Tepper
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Hoewel de animo om te vliegeren niet groot was, 
had het een mooie vliegermiddag kunnen wor
den. De zon scheen heerlijk over de ijsbaan in 
Thesinge en van de overvloedige regen van de 
voorgaande nacht was niets meer te bekennen. 
Bovendien stond er de voorgaande dagen een 
straffe vliegerwind. Die wind kon toch niet zo 
plotseling op zijn?
Maar zondag 8 september is de boeken inge
gaan als de eerste zondag in september 2019 
met absolute windstilte. En om dan toch een 
vlieger de lucht in te krijgen rest er slechts één 
remedie: heel hard lopen van de ene kant van 
de ijsbaan naar de andere. 
Nienke en Jelle Dolfijn hebben dat ruim een uur 
gedaan en zodoende hebben ze hun eenlijns
vliegers toch nog even kunnen laten fladderen. 
Andere kinderen hadden minder doorzettings
vermogen en dus minder geluk.
Maar op zondag 29 september is er opnieuw 
gelegenheid om te vliegeren. Hopelijk met meer 
succes.

Koos van de Belt
Het was voor Nienke en Jelle onmogelijk om hun vlindervlieger langer dan enkele seconden in de 
lucht te houden (foto Koos van de Belt)

Vliegeren werd conditietraining

Spookverhalen 
in de cloud
In voorgaande edities van de G&T Express kon 
u al over een tweetal mythen en sagen in 
’t Grunnegs lezen. 
Godsdienstwetenschapper Arjan Sterken heeft 
meer van dit soort stukjes geschreven die, 
voorzien van mooie plaatjes door Hieke, online 
staan.
Op www.saxonsagas.home.blog kunt u ze 
bewonderen.

t Wazzen vanzulf apmoal heksen en spouken 
dij bie Duvel op veziede wazzen 
(foto Hieke)

Spirit of the Wind  
Natuurconcert TheSingers 

Op zondag 13 oktober geven TheSingers een concert in de Kloosterkerk 
in Thesinge met de titel Spirit of the Wind. Onder leiding van dirigent Cees 
Leurs en regisseur Ben Smit neemt het koor u mee op een muzikale reis 
door de natuur. Emma Boschma verzorgt de muzikale begeleiding en het 
muzikale intermezzo.
Het concert begint om 15.00 uur. Na afloop is er een hapje en drankje voor 
iedereen.
Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen in de Kloosterkerk graag vooraf 
kaartjes reserveren. 
Dit kan via Theo de Wit: tj.dewit@ziggo.nl / 050 302 2852. 
Entree kost € 10,00, kinderen t/m 12 jaar gratis. Van wie in Thesinge of omgeving is deze kat – wil zijn baasje misschien 

even contact met mij opnemen? Ellen, 06 24 279 834. (foto Ellen)

Oproepje
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Kleur in het najaar!

Als je tuin na de zomerse kleurenexplosie wat kleurloos oogt, ga dan 
eens doelbewust op zoek naar nazomerbloeiers zoals:
•  Echinaceae purpurea, ofwel zonnehoed; purperroze, bloeit door tot 

de herfst.
•  Inula magnifica (Griekse alant), met gele bloemen met draadachtige 

blaadjes. Wordt 2 meter hoog, groeit ongeremd en heeft dus veel 
ruimte nodig.

•  Helenium, in allerlei herfsttinten, van kopergeel tot dieprood en 
roodbruin; een echte nazomerplant. 

•  Geranium ‘Dusky Crug’ ‘Sweet Heidi’ en ‘Azure rush’ zijn enkele 
tuingeraniums die tot ver in de herfst bloeien; Hoogte 3540 cm.

Er zijn ook bollen die in het najaar bloeien, zoals cyclamen. De 
cyclaam voor in huis is niet winterhard. Je kan hem buiten zetten, 
maar hij moet vóór de nachtvorst weer naar binnen. 
Winterharde cyclamen zijn Cyclamen hederifolium en Cyclamen 
coum. Ze verlangen een vochtige, doorlatende en kalkrijke grond.
Het welbekende sneeuwklokje en de krokus hebben ook neefjes, die 
in de herfst bloeien. Dit zijn het herfstklokje (Leucojum autumnale) en 
de herfstkrokus. 

Struiken met mooi verkleurend blad kunnen een border ook oppep
pen. Bekend is de Japanse esdoorn (Acer japonicum), maar ook 
inlandse struiken zoals het krentenboompje en de Cotoneaster 
kunnen vlammen. Als het blad er helemaal af is, kan in de winter een 
bijzondere groeivorm (bv. kronkelwilg, treurwilg) of gekleurde takken 
(bv. Cornus alba) goed opvallen.

Een najaarsbloeiende klimplant is Clematis flammula, met tere witte 
bloemetjes die naar vanille ruiken.

In het najaar stelen de siergrassen vaak de show, zeker als het wat 
mistig is en de neveldruppels in de aren en halmen blijven hangen. 
Siergrassen zijn gemakkelijk in onderhoud, ze geven de hele winter 
een fraai silhouet en je hoeft ze alleen maar terug te knippen in het 
voorjaar. Ze zijn er in de gewone groentinten, maar ook grijsblauw, 
witmetgroen, geelmetgroen, rood, roodbruin …
Enkele gekleurde grassoorten zijn: Japans bloedgras (Imperata 
cylindrica ‘Red Baron’), blauw schapengras (Festuca glauca) en 
Japanse zegge (Carex) in allerlei kleuren.

Loop eens door een tuincentrum of bezoek een kweker! Wie goed is 
op de computer, kan zoeken op termen als najaarsbloeiers en 
herfstkleur, blad verkleurend.
Ik zoek vaak planten op de website van plantentuin Esveld 
(www.esveld.nl). Links staat een zoekmachine ‘Planteneigenschappen’. 
Als je daar op klikt, kom je in een menu waar je heel veel kan invullen. 
Bij Bijzondere Kenmerken kan je dan bijvoorbeeld ‘spectaculaire 
herfstkleuren’ selecteren en dan vind je een aantal planten of struiken.

Tip
Als je in een winkel of bij een kweker op zoek gaat naar een speciale 
plant of struik, noem dan de Latijnse naam en de eventuele specifieke 
soort, dan kan je het beter vinden. Dus niet ‘toverhazelaar’, maar 
Hamamelis intermedia ‘Anne’.
Succes er mee!

Miranda Bosman

Thesinger Maar weer bevaarbaar
   De boot van de familie Uitham kan weer 
uitvaren: de begroeiing aan de waterkant is 
gemaaid en het water is ontdaan van het 
woekerende wier.

  Helaas heeft deze jonge snoek de schoon-
maakactie niet overleefd 

 (foto’s Koos van de Belt)

Wist-u-dat…
•  de bouwwerkzaamheden van de nieuwe 

industriewaterzuivering op het RWZIterrein 
zijn begonnen?

•  als het goed is de damwanden ten behoeve 
van het inlaatpunt inmiddels zijn ingetrild?

•  vanaf half november de funderingspalen 
voor de fabriek zelf zullen worden ingetrild 
en daarbij geluidshinder mogelijk is?

•  het fietspad in de bouwperiode niet open is 
en dit waarschijnlijk nog tot najaar 2020 zal 
duren?

•  er wel eerder weer een rondje over de dijk 
kan worden gelopen? 

•  de dijk op woensdag 18 september is geëgd 
en opnieuw is ingezaaid?

•  het bodemvreemd materiaal dat daarbij naar 
boven kwam is opgeruimd?

•  u tijdens de bouwperiode met vragen en 
opmerkingen terecht kunt bij Sjoerd Berg, 
tel. 06 26 993 552, 

 email s.berg@waterbedrijfgroningen.nl?



9

Douwe en Diena Tichgelaar verlaten Garmer-
wolde en gaan verhuizen naar Zuidhorn. 
Omdat Diena heel veel jaren een onmisbare 
kracht voor het dorpshuis is geweest, bood het 
bestuur haar een verrassingsafscheidsfeestje 
aan op vrijdag 13 september in Het Geweide 
Hof. Zo’n vijftig dorpsbewoners maakten van 
de gelegenheid gebruik en schudden Diena en 
Douwe de hand. 
(foto’s Sieb-Klaas Iwema)

Nogmaals Ten Post
Wat zullen we van deze dingen zeggen? Weinig! 
Geen bankje. Een kerk, nou ja dat kun je toch 
geen kerk noemen. Een kroeg, nou ja dat kun je 
toch geen kroeg noemen. Dus dan maar naar 
Wittewierum. 
‘Je moet je ogen goed de kost geven’, zegt een 
aardige mevrouw. Oké, doen we. En inderdaad, 
aan het Jaagpad staat een enorme bank. Met 
uitzicht over het Damsterdiep en de landerijen. 
Een likje verf zou niet misstaan. Maar wat bete
kent: ’Nemen ja groag’? Een 8.

Wittewierum
Dag meneer, schrok u? ‘Ja, een beetje, ik was 
in slaap gevallen’, zegt de inwoner van Ten 
Boer. Hij zat op een bankje bij de begraafplaats. 
‘Mijn vrouw ligt hier begraven en dat graf heb ik 
bezocht. U gaat ook naar familie?’ Jazeker, mijn 
overgrootouders liggen hier ook begraven.
‘We hebben altijd op Dijkshorn gewoond, bij de 
klap. En nu woon ik op het Koopmansplein. U 
komt uit Thesinge begreep ik?’ Jazeker! ‘Mijn 
zuster woonde daar ooit, maar die woont nu ook 
in Ten Boer.’ Joa, dij ken ik wel. ‘Ik was vroeger 

Het bankje op locatie (4)
kameraad met de zoon van smid Woldhuis. Ja, 
ook die is hier begraven.’ We praten nog wat 
verder. Bij het afscheid nemen hebben we het 
bankje een 9 gegeven, rondom ruim zicht.
Toch nog even kijken bij de kerk. Maar helaas: 
wegens vallende takken is het kerkhof voorlopig 
geheel afgesloten. Bij de familie Westeneng liep 
een file koeien (80) naar de stal. Dat is vrouge 
melkerstied (14.45 uur) ...

Woltersum
Waarin een klein dorp groot kan zijn. Bankjes 
overal. We hebben er 15 geteld. Dan kiezen we 
voor twee bankjes met zicht op de molen. Alleen 
is de een slecht onderhouden, de andere is 
nieuw.
Toch een prachtige plek. Vier bij de kerk – een 
kapot bankje op het kerkhof – met een platte
grond van de dorpen van de voormalige 
gemeente Ten Boer. Met kerken en molens erop.
Waar hier en daar correctie nodig is: Ten Boer 
heeft drie kerken. En dan lezen we op een 
 plaquette: De rondgang van 1834 Bijbel als 
baken, omzien en weerzien in Woltersum. Foei 
old Egypte, de kerk was gesloten. Dat was toch 

niet de afspraak. Een bankje bij de OBS De Huif-
kar, waar groep 8 zo nodig hun namen moesten 
inbranden. Vreselijk! Dat verdient geen schoon
heidsprijs. Door de bank genomen, jammer van 
het laatste bankje, een 8.

Ten Boer
Waarin een groot dorp te groot kan zijn. Weinig 
groetende mensen. Nee, het lag niet aan het 
weer. We zijn rondgereden en hebben gekozen 
voor het bankje aan de Valckestraat. Nou ja, 
bankje, zeg maar bank. Het zit er prachtig en 
prettig, met steun in je rug en met carillonmuziek 
op de achtergrond. Iets verderop kun je de bloe
metjes buiten zetten. Nou ja, die staan al buiten. 
Binnen kun je wel de bloemetjes buiten zetten, 
onder het genot van ... Een 10 wordt het dus. De 
winnaar.
Volgend jaar gaan we naar Loppersum — ook 
een groot dorp. Uit ervaring weet ik dat daar 
vriendelijke en groetende mensen wonen. Daar 
alleen al zouden ze een 10 voor krijgen. Ten 
Boer kan er van leren. Moi.

Jakob van der Woude

Beter leren schaatsen of gewoon lekker bewegen op het ijs, dat kan op 
vrijdagmiddag vanaf 11 oktober van 17.00 tot 18.15 uur op Kardinge.

IJsvereniging Presto uit Garmerwolde (www.ijsverenigingpresto.nl) ver
zorgt het hele winterseizoen op vrijdag schaatstrainingen. Ze worden 
gegeven door deskundige trainers. De training is voor iedereen toegan
kelijk, na opgave. Je kunt ook eerst een paar keer op proef komen en een 
kennis meenemen.

Met Presto schaatsen op Kardinge
Ook is het in overleg mogelijk een clinic van drie trainingen te volgen, op 
een andere avond of ochtend. We konden al drie winters schaatsen op de 
mooie ijsbaan in ons dorp, als dat weer lukt dit seizoen (en waarom niet?) 
dan ben je voorbereid op een mooie schaatstocht.
Voor informatie en opgave: J. Hartog, tel. 050 541 9734 / 06 10 170 723 of  
bij het bestuur, tel. 050 541 6587. Of per email: jacobhartog@gmail.com.

Jacob Hartog

Afscheid van Dina en Douwe



10

VAATSTRA

 

 



11

Bijeenkomst Dorpsbelangen Thesinge
Een druk bezochte en goed voorbereide 
avond in Trefpunt op 12 september waar twee 
punten op de agenda stonden: de feestweek 
in 2020 en ‘het afstoffen van de Dorpsvisie’, 
zoals voorzitter Hans Wind van Dorpsbelan-
gen het noemde. Het doel was het herzien 
van de in 2016 opgestelde Dorpsvisie.

Feestweek
Over de feestweek werd aan vijf tafels gebrain
stormd over mogelijke thema’s, ideeën voor 
invulling en niet onbelangrijk … een geschikte 
week in 2020. 
De thema’s die werden geopperd waren uiteen
lopend en inspirerend. Genoemd werden bijvoor
beeld ‘Beestenboel’ en ‘Tijdmachine’, waar in elke 
straat een decennium uit het verleden omarmt. 
De traditie leert dat de mei vakantie de meest 
voor de hand liggende week is voor het organi
seren van de feestweek. Nadeel kan zijn dat 
veel mensen dan weg zijn, daarom werd ook de 
eerste week van de zomervakantie geopperd of 
twee opeenvolgende weekeinden. Het centraal 
coördinatiecomité neemt alle ideeën mee in de 
uiteindelijke opzet.

Afstoffen
Bij het afstoffen van de Dorpsvisie van Thesinge 
werd, via het brainstormen in groepen, uitgebreid 
stilgestaan bij de hoofdthema’s uit de Dorps visie, 
zoals wonen, dorpskarakter en voorzieningen. 
Een twaalftal speerpunten en actiepunten uit de 
vorige visie gaven richting aan de geanimeerde 
discussies aan de tafels.
Het openhouden van de school werd door allen 
als speerpunt genoemd. Daarnaast werd door 
de tafel met het thema ‘wonen’ gepleit voor pas
sende en betaalbare woningen voor jonge 
gezinnen. Meerdere mensen van diezelfde tafel 
hebben kenbaar gemaakt zich voor dit thema 
hard te willen maken.

Annelies Hofstede weet de aandacht op zich gericht als zij informatie terugzoekt over voorgaande 
feestweken in Thesinge (foto Koos van de Belt)

In het kader van ‘openbare ruimte’ werd gespro
ken over de uitbreiding van wandelpaden, bij
voorbeeld een aansluiting met natuurgebied 
Kardinge. Langlopende wensen als het uit
baggeren van het Thesinger Maar, aanplant van 
nieuwe bosschages, veiligheid, snelheid binnen 
het dorp en slimme verlichting langs het Boer 
Goensepad blijven nog op de rol staan. Ander
zijds werd geconcludeerd dat tussentijds al heel 
wat gebeurd is. Zo heeft Johan Oomkes namens 
Dorpsbelangen plaatsgenomen in het centrale 
Dorpenoverleg, waarvan het doel is om samen 
met andere dorpen uit de voormalige gemeente 
Ten Boer ervaringen uit te wisselen en samen op 
te trekken in bijvoorbeeld het overleg met de 
gemeente Groningen. Daarnaast staat de aan
pak van de Lageweg op de planning (laatste 
nieuws: aanpak door Structon na Dörpsrun 

 Thesinge). Leuke concrete ideeën als een cen
traal afleverpunt voor pakketjes (DHL) omwille 
van de veiligheid in het dorp en een gedeelde 
elektrische auto werden genoemd.
Er zijn nog veel meer zaken te noemen die zijn 
geopperd en door Dorpsbelangen met open 
armen in ontvangst zijn genomen, met de kant
tekening dat we als bewoners gezamenlijk ver
antwoordelijk zijn voor de leefbaarheid van ons 
dorp! Al met al een positieve en gezellige avond 
met veel opbrengst.
(Het addendum op de Dorpsvisie uit 2016 wordt 
spoedig gedeeld op www.thesinge.com. Wilt u 
zich inzetten voor een thema of heeft u een con
creet idee? Dorpsbelangen wil u graag facilite
ren en voorzien van de nodige info. Mail ons: 
dorpsbelangenthesinge@gmail.com.)

Madelon Otten

Op woensdag 11 september is basisschool De Til in Thesinge 
het schooljaar goed begonnen met een nazomerfeest.
Eerst was er een vossenjacht. In gemengde groepjes gingen de 
kinderen door het dorp op zoek naar ‘vossen’ die een beroep in 
Thesinge uitbeeldden. Dit waren niet alleen ouders, maar ook 
dorpsbewoners met een interessant beroep die spontaan hun 
medewerking hadden toegezegd.
Toen alle groepjes hun stempelkaart vol hadden, kwam iedereen 
samen voor een high tea in Trefpunt. Daar waren de ouders, de 
leerkrachten en leerlingen, de vossen, maar ook de deelnemers 
van Noaberstee. De kinderen hadden samen met hun ouders 
allemaal zoete, hartige en gezonde hapjes meegenomen en 
daar kon heerlijk van geproefd worden. 
Voor jong tot ouder was het een gezellig samenzijn en tevens 
een goed begin van het schooljaar, waarmee iedereen kon zien 
dat het voor school en dorp belangrijk is om bij elkaar betrokken 
te zijn.

Paulina van Bostelen

De Til start schooljaar 
met nazomerfeest

Het schoolplein van De Til in Thesinge heeft het de afgelopen maanden met een 
tijdelijke afscheiding van dranghekken moeten doen. Het originele hek was 
weggehaald vanwege de deplorabele staat. Maar nu is het na een grondige 
renovatie met zandstralen, lassen, schuren en verven weer teruggeplaatst en 
bevestigd aan nieuw opgemetselde pilaren. (foto Koos van de Belt)
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Havenga neemt de (her)opening van De Leeuw wel erg letterlijk (foto’s Sieb-Klaas Iwema)

Ei ei
Dit is het eerste artikel in een serie wetenswaardig-
heden rond het ei. We behandelen het vogelei in het 
algemeen, in de praktijk zal het vooral het  kippeëi 
betreffen, ook wel bekend als kippenei.

Het ei is bij veel roofdieren geliefd als snelle snack. Zo ook bij de 
mens. Gemakkelijk te veroveren (de gemiddelde vogel verlaat zijn 
nest bij een aanval vrij vlot) en ook in een huisdierensetting een voudig 
te oogsten. Vogels leggen normaal gesproken maar een of een paar 
keer per jaar eieren, maar de combinatie van overvloedig voedsel
aanbod en systematische eierroof verleidt bijvoorbeeld de kip tot het 
bijna dagelijks leggen van een ei.

Het ei ontstaat rond de eicel (het embryo) in een vlies vol voeding, 
waarna de vogel dit geheel onderweg naar buiten met kalkspecie 
bekleedt. Het ei(ndresultaat) verlaat de vogel via de cloaca: het multi 
purpose-gat achterin het dier. Na het leggen beschikken we zo over 

een goed afgesloten verpakking vol waardevolle eiwitten en vetten. 
Het vlies laat vrijwel alleen water door, vandaar dat een ei gemakke
lijk drie weken goed blijft.

Het bewaren van eieren in de ijskast raadt De Haan af: dit is niet 
alleen nergens voor nodig, maar de ijskast is ook erg droog, waardoor 
de eieren vocht verliezen en minder lekker worden. Tevens wordt, 
wanneer men het ei in zijn geheel kookt, de daarvoor benodigde tijd 
beïnvloed door de lagere aanvangstemperatuur.
Rauw is vooral de dooier smakelijk, de meeste mensen vinden het 
(ongeklopte) rauwe wit niet fijn. Niet gruwen nu: bij een zacht gekookt 
ei, maar vooral ook in geval van een gebakken spiegelei, is de dooier 
nog vrijwel rauw.

De volgende keer: wat is een lekker ei, en wat is het verschil tussen 
vers en wat ouder?

J. de Haan
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Open Monumentendag 2019
Het thema was deze keer ‘Plekken van plezier’. Als onderdeel van de 
nieuwe gemeente Groningen stonden de activiteiten in onze dorpen ook 
in de gemeentefolder vermeld. En dat was in Garmerwolde te merken! 
Hele gezinnen deden mee aan de nostalgische spelletjes van de Feest
weekcommissie en/of kochten een versnapering bij hun kraam tegenover 
de Agrishop. Zelfs OOG TV toonde belangstelling.

Ook de wandelroute door 1834, uitgezet door de Historische Commissie, 
trok veel bekijks. Het was leuk om te zien hoe al die mensen de bordjes 
geïnteresseerd lazen en naar de betreffende huizen keken. De melk fabriek 
bleek weer een echte trekker. Geen wonder, de inrichting gaat er steeds 
professioneler uitzien en de vele soorten pudding smaakten heerlijk.

Hillie Ramaker-Tepper

Een plekje van plezier waar je met spijkers in de weer kunt wordt 
gefilmd door OOG TV (foto Sieb-Klaas Iwema) De kraam van de Feestweekcommissie (foto Andries Hof)

Bouwwerkzaamheden rond de kerk van Garmerwolde

De trappen voor het museum in de kerktoren zijn bevestigd en tijdelijk 
met plankjes beloopbaar gemaakt. Ook het nieuwe Kerkhörngebouw 
begint er op te lijken: het dak is al waterdicht. (foto’s Sieb-Klaas Iwema)
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Wist-u-dat…
•  het aanvullende grondonderzoek rond de Lageweg is afgerond?
•  dit onderzoek niets verontrustends heeft opgeleverd?
•  men nu van zins is 30 september te beginnen?
•  wij van de G&T zeggen: eerst zien en dan geloven?
•  u meer kunt lezen op www.thesinge.com/nieuwsarchief?

•  men is begonnen met de inrichting van het speelveldje aan de Oude 
Rijksweg in Garmerwolde? 

•  er de komende weken twee speeltoestellen zullen worden geplaatst?
•  er ook nog enkele fruitbomen en een bankje komen?
•  het veldje op dit moment niet zo goed toegankelijk is omdat de grond 

is omgewoeld?

•  maandag 30 september Koen Schuiling als onze nieuwe burge
meester zal worden geïnstalleerd?

Proef met nachtbus
 
Qbuzz is op 31 augustus gestart met een nachtbus tussen Groningen en 
Delfzijl. Het betreft een proef die tot en met 15 december loopt. Wanneer 
er voldoende belangstelling is wordt bekeken of de nachtbus in de defini
tieve dienstregeling kan worden opgenomen.
Bus 406 vertrekt tweemaal per nacht van het hoofdstation in  Groningen: 
om 2.50 en 5.10 uur.
Vanaf station Delfzijl vertrekt de nachtbus om 3.39 en 5.59 uur.
Hij rijdt alleen in de nacht van zaterdag op zondag via Garmerwolde, Ten 
Boer en Appingedam naar Delfzijl en vice versa.

Aly Pepping

De nieuwe nachtbus met maar liefst 
twee ritten in de zaterdagnacht 

(foto Harjo de Poel)

Klusdag 
Garmerwolde
Op 26 oktober wordt in Garmer
wolde weer de klusdag gehouden. 
Omdat het dorpshuis momenteel 
verbouwd wordt, zullen we  
’s morgens rond negen uur starten 
bij de basisschool waarna de 
klussen weer verdeeld zullen 
worden. 
Er is werk aan de winkel bij de 
jeudeboulesbaan, bij de school, 
rond het kerkhof en we gaan 
zwerfvuil opruimen. 
Een leuke en gezellige manier om 
wat voor het dorp te doen.

Simone

Een verrassend extra perspectief (geschilderd door Gertjan Scholte-Albers) langs de Stadsweg (foto Wim Velema)

Niet vergeten: 
Lopend Eten!
Op 5 oktober is het weer Lopend 
Eten geblazen in Thesinge. 
Nu de Garmer en Thesinger 
Express een week daarvoor 
uitkomt, biedt ons dit de gelegen
heid om de Thesinger lezers er 
nog even aan te herinneren. 
Wie het deelnemersstrookje nog 
niet heeft ingeleverd en toch mee 
wil eten, kan dat dit weekend  
(28 september) nog doen. 
En wel op het bekende adres:  
G N Schutterlaan 29. 
Daar zijn ook nog extra formulie
ren voor wie het zijne/hare is 
kwijtgeraakt.

Ton Heuvelmans
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Agenda
Elke maandag
Thesinge, Trefpunt; 19.15 uur: 
Yoga.
Elke dinsdag
Garmerwolde, Het Geweide Hof; 
10.00 uur: Volksdansgroep Klank 
en Beweging. Nieuwe leden, ook 
heren, zijn van harte welkom. Info: 
Hilda Dikkema, 050 541 6051.
Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.00 - 11.30 
uur: Inloopochtend Noaberstee.
Elke zaterdag
Thesinge, Café Molenzicht; vanaf 
16.00 uur open.
Zaterdag 28 september
-  Garmerwolde, Het Geweide Hof; 

14.00 uur: Najaars-praatmiddag 
voor oudere (ex-)Garmerwolders 
over hun ervaringen in de 
oorlogsjaren in Garmerwolde en 
de bevrijding daarna.  
Aanmelden bij Hillie Ramaker, 
tel. 050 541 5335.

-  Thesinge; vanaf 9.00 uur: 
Ophalen oud papier.

-  Thesinge, café Molenzicht;  
19.30 uur: Kaartclub ‘De 
Eendracht’.

Zondag 29 september
Thesinge, IJsbaan; Nieuwe poging 
om te vliegeren (zie artikel).
Woensdag 2 oktober
Garmerwolde, Het Geweide Hof; 
14.00 uur: Najaars-praatmiddag –  
zie 28 september.

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  
1 november 2019.
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 20 oktober vóór 18.00 uur 
via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16

In het weiland van de familie van der Veen in Klunder kijkt 
Klara 13 met een jaloerse blik naar het onderonsje tussen 
Bertha 49 en Dora 4 (foto Koos van de Belt)

Vrijdag 4 oktober
-  Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 

Ophalen oud papier.
-  Thesinge, Trefpunt; zie  

11 oktober.
Zaterdag 5 oktober
Thesinge; 18.00 - laat: Lopend 
Eten!
Dinsdag 8 oktober
Garmerwolde, Het Geweide Hof; 
20.00 uur: Klaverjassen bij ‘De 
Soos’.
Woensdag 9 oktober
-  Garmerwolde, Jeu-de-boules-

baan; 14.00 uur: Jeu de boules 
Garmerstee (bij goed weer).  
Alle 55-plussers zijn van harte 
welkom. Info: Hillie Ramaker,  
tel. 050 541 5335.

-  Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur: 
Lezing van Ineke Noordhoff over 
haar boek ‘Schaduwkust’. Entree 
€ 5,00. Info: www.thesinge.com/
cultuur/felicitas.

Donderdag 10 oktober
Garmerwolde, Het Geweide Hof; 
14.30 uur: Bijeenkomst Garmer-
stee. De heer Boerma van 
Boerma’s antiekhoeve in Uithuizen 
bespreekt door bezoekers 
meegebrachte voorwerpen. Vooral 
het verhaal erachter is interessant. 
Info: Hillie Ramaker,  
tel. 050 541 5335.
Vrijdag 11 oktober
-  Ten Boer, Boltweg 1;  

12.30 - 16.00 uur: Aanleveren 
snoeihout.

-  Thesinge, Trefpunt; 17.00 - 19.00 
uur: maandelijks borrel uurtje met 
frituur (dus niet 4 oktober).

Zondag 13 oktober
Thesinge, Kloosterkerk; 15.00 uur: 
Natuurconcert TheSingers, zie 
artikel.
Maandag 21 oktober
-  Garmerwolde; 8.30 - 9.30 uur: 

Chemokar op de parkeerplaats 
t.o. de Koningsheert.

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

Donderdag 24 oktober
Beide dorpen; vanaf 8.00 uur: 
GoudGoed – zie afvalwijzer.
Vrijdag 25 oktober
Ten Boer, Boltweg 1; 12.30 - 16.00 
uur: Aanleveren snoeihout.
Zaterdag 26 oktober
-  Garmerwolde: Klusdag.
-  Thesinge; vanaf 9.00 uur: 

Ophalen oud papier.
-  Thesinge, café Molenzicht; 
  19.30 uur: Kaartclub ‘De 

Eendracht’.
Zondag 27 oktober
Thesinge, Ruischerbrug en
Zuid wolde: Meziek mit Bus. Zie
artikel.
Donderdag 31 oktober
Garmerwolde, kantine GEO;  
10.00 uur: Koffiemorgen.
Vrijdag 1 november
Thesinge, Trefpunt;  
17.00 - 19.00 uur: Maandelijks 
borreluurtje met frituur.

‘De Soos’
De klaverjasavond in september 
heeft de volgende uitslag 
opgeleverd:
Bert Buringa 5390
Geert Pops 5307
Jannes Ramaker 5258
De volgende keer is op dinsdag  
8 oktober, aanvang 20.00 uur, in 
Het Geweide Hof in Garmerwolde. 
Nieuwe leden zijn van harte 
welkom; kom vrijblijvend de sfeer 
proeven. 

Wist-u-dat…
-  GRAS, het platform voor 

Groninger architectuur en 
stedenbouw, aandacht besteedt 
aan Thesinge?

-  twee teamleden van GRAS daar 
op stap zijn geweest en hun 
verslag online te lezen is?

-  u daar heen surft middels deze 
link: platformgras.nl/magazine/
nieuwe-grenzen-thesinge-redt-
zich-wel?


