
1

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

45e jaargang - oktober 2019

Handel en dynamiek 
in acht (magazijn) stellingen

Als deze krant verschijnt is het 1  november, 
een dag nadat Luther in 1517 een 95-tal  
stellingen aan de slotkapel van  Wittenberg 
nagelde. Een mooie metafoor om met de 
 familie van der Veen in gesprek te gaan 
aan de hand van een achttal (nee, geen 95!) 
stellingen. Zij verkopen immers sinds 1999 
magazijnstellingen vanuit een pand aan de 
 Nijverheidsweg in Ten Boer. 

De universiteit van de straat is een goede 
leerschool
Reinder van der Veen, geboren in mei 1952, is 
de oprichter van het bedrijf Reinder van der Veen 
Magazijnstellingen bv. Hij groeide op als zoon 
van een bakker in Delfzijl en werkte als tiener 
ook mee in dit bedrijf. Al op 14-jarige leeftijd 
stopte hij met de mulo en ging, met ontheffing 
van de schoolplicht, aan het werk. Als 15-jarige 
heeft Reinder, als zelfstandige, een brood-
bezorgwijk in Delfzijl opgezet. Tot 1977 was hij 
bij diverse bakkerijen betrokken en ging toen 
over tot de verkoop van vastgoed. Reinder: ‘Ik 
ben gevormd door de universiteit van de straat’.
Leraren vroegen zich af wat er van hem terecht 
moest komen. Met name zijn leraar Duits, een 
vak waar hij alleen maar onvoldoendes voor 
kreeg. Later kwam Reinder hem eens tegen en 
zei toen dat het wel goed gekomen was, destijds 
lag een derde van zijn handelsgebied in Duits-
land. Wel heeft hij later het, voor het onder-
nemen noodzakelijke, middenstandsdiploma 
gehaald. Handelsgeest, intuïtie, het opbouwen 
van connecties, flexibel zijn en vooral doen wat 
je zegt. Deze eigenschappen hebben Reinder 
veel gebracht. Een vrij, maar druk bestaan als 
zelfstandig ondernemer. Handelen in alles wat 
los en vast zit. Van vastgoed tot magazijn-
stellingen. Hij heeft zijn vleugels - met succes - 
 uitgeslagen. 

Veel dynamiek is uitdagend 
Jan van der Veen, geboren tijdens de ijzelstorm 
op 1 maart 1987, is sinds begin dit jaar directeur/
eigenaar van het bedrijf. Tot de bouwvak in 2015 

Jan, Karin en Reinder van der Veen in het grote magazijn (foto Koos van de Belt)

was hij als chauffeur in loondienst bij een loon-
bedrijf. Het werk en de branche bevielen hem 
goed, maar het starten van een zelfstandige 
onderneming leek hem ook erg aantrekkelijk. 
Vader Reinder stelde voor om rond te neuzen in 
zijn bedrijf om zo te kijken of dit misschien iets 
voor hem was. En ja, na een lange periode van 
inwerken en ontdekken, bleek het wel wat voor 
Jan te zijn. Met name de dynamiek van het werk 
trekt hem aan. Organiseren, inkopen, verkopen 
en niet weten wat de dag je brengt, dat vindt hij 
geweldig. En dat compenseert de lange werk-
dagen en het constante bereikbaar moeten zijn. 

Klantenbinding door het geven van een 
thuisgevoel
Karin van der Veen (volgens eigen zeggen 28+) 
werkt nu een half jaar in het bedrijf van haar 
broer Jan. Ze is vierenhalve dag aanwezig in het 
pand Nijverheidsweg 6 en is vooral het eerste 
aanspreekpunt voor klanten. Verder verzorgt ze 
de mail, de offertes en de website. De handel in 

magazijnstellingen en magazijnbenodigdheden 
is zeer divers, een lastige materie. Karin : ‘Elke 
dag leer ik weer wat nieuws. Goed luisteren naar 
de klant en hen een thuisgevoel geven, dat vind 
ik belangrijk. Ook al weet ik nog lang niet alles. 
Gelukkig kan ik altijd doorverwijzen naar broer 
Jan. Hij weet veel en anders zoekt hij wel een 
oplossing’. 

Ons bedrijf is uniek 
Wat was in 1999 de aanleiding om te starten met 
de in- en verkoop van gebruikte en nieuwe 
magazijnstellingen? ‘Deze handel kwam voorbij, 
maar het hadden net zo goed spijkers kunnen 
zijn’, aldus Reinder. ‘Ik heb een partij stellingen 
opgekocht en zag hierin wel mogelijkheden. De 
aankoop van het materiaal was destijds een 
onzekere investering, maar het bleek een goede 
keus’. Nu is het bedrijf uniek in Noord-Nederland 
wat betreft aanbod, voorraad en snelle levering 
van zowel nieuw als gebruikt materiaal en Top 
Way aluminium gecertificeerde rolsteigers, 
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 ladders en trappen. De kracht van het bedrijf is 
de grote en gevarieerde voorraad, opgeslagen 
in inmiddels drie bedrijfspanden in Ten Boer en 
Thesinge. Jan: ‘We kunnen hierdoor snel han-
delen’.

Mond tot mond reclame is de beste reclame
Reinder: ‘Iets voor de eerste keer verkopen is 
geen kunst, maar een klant behouden wel’. Er 
wordt wel geadverteerd in plaatselijke bulletins 
en kranten, zoals de G&T Express, maar dit is 
meer een vorm van sponsoring. Want de klan-
tenkring bevindt zich niet in deze dorpen, maar 
is verspreid over heel Nederland en België en 
varieert van horeca, winkelketens (waaronder 
Welkoop) tot grote productiebedrijven (bijvoor-
beeld Akzo). De eigen bedrijfswagens en de 
trailers van de (externe) transporteurs zijn in een 
opvallende gele kleur gespoten en zo goed 
zichtbaar op de (snel)wegen. Verder wordt er 
tegenwoordig veel gehandeld via de digitale 
snelweg, zoals Marktplaats en de eigen website. 
Dat maakt het handelen wel wat ingewikkelder; 
de prijsstellingen zijn vaak openbaar. Jan: ‘Wij 
moeten het hebben van onze kwaliteit, service 
en betrouwbaarheid. We zoeken altijd naar 
oplossingen en proberen zo een klant nooit met 
een probleem te laten zitten. Dat kost dan vaak 
wel wat meer, maar klanten die menen goed-
koop in te kopen via o.a. veilingen, kloppen vaak 

daarna bij ons aan als deze producten niet vol-
doen aan alle eisen. Goedkoop blijkt dan duur-
koop’. 

Uitbesteden aan derden zorgt voor kwaliteit en 
minder vaste lasten
In het bedrijf werken, naast Jan en Karin, nog 
twee vaste krachten. Een logistiek medewerker 
en de zus van Frouwkje die de schoonmaak ver-
zorgt en een halve dag van Karin waarneemt. 
Jan: ‘Het vervoer van materiaal buiten de noor-
delijke provincies wordt verzorgd door inge-
huurde vervoerders. We zorgen voor een goede 
en vakkundige inrichting en een gecertificeerde 
oplevering door vakmensen. Ook kunnen we de 
jaarlijkse keuring laten uitvoeren. Zo kan ieder-
een doen waar hij/zij goed in is en samen zorgen 
we voor tevreden klanten’.

Per dag afhandelen zorgt voor overzicht
Jan: ‘Ik begin de dag met de planning, administra-
tief werk en het zoveel mogelijk afhandelen van 
lopende zaken. Deze gewoonte heb ik overge-
nomen van mijn vader. Geregeld is geregeld’. 
Reinder: ‘Jan doet dit inderdaad op mijn manier, 
maar ik laat hem daar wel helemaal vrij in en 
bemoei me niet meer inhoudelijk met het bedrijf. 
Hij moet daarin zijn eigen weg vinden. Natuurlijk 
vind ik het leuk om te zien wat er allemaal 
gebeurt en ik doe ook weleens een vervoers-

klusje, maar verder is het voor beiden goed om 
los te laten’. 

Groeien is niet het doel 
Het snel werken en beslissen is niet van toepas-
sing bij ambtelijke en juridische zaken. Iets waar 
ze tegenaan liepen toen de bedrijfsovername in 
zicht kwam. Allerlei regels en procedures, die 
meer dan een half jaar tijd vergden, vroegen wel 
om veel geduld. Maar het is uiteindelijk gelukt. 
Jan is, met veel werkplezier, eigenaar van het 
goedlopende bedrijf en Reinder geniet van zijn, 
zelf opgebouwde, pensioen. Hoe het bedrijf er 
over vijf jaar uit zal zien? Hiervoor heeft Jan 
geen specifieke wensen en plannen. ‘Gewoon 
zo doorgaan, op dezelfde voet en dezelfde 
schaal. Dan blijft het overzichtelijk, vertrouwd en 
persoonlijk, ook richting onze klanten. Ik kan als 
praktijkmens doen waar ik goed in ben. Hande-
len, dingen regelen, plannen uitwerken en als 
het moet zelf iets in elkaar zetten’. 

Roelie Karsijns - Schievink 

Reinder komt niet zo vaak meer in Ten Boer, maar als hij er is, is er altijd wel wat te 
bepreken (foto Koos van de Belt)

Over Reinder:
Reinder woont, samen met zijn vrouw 
Frouwkje, aan de rand van de Molenhorn in 
Thesinge. Hun drie kinderen, Karin, Jelle en 
Jan wonen allemaal in hun geboortedorp 
Thesinge. De vijf kleinkinderen kunnen ze 
zo mooi van dichtbij volgen. Helemaal nu ze 
beiden van hun AOW kunnen genieten. 
Reinder: ‘Ik heb er als werkende 52 jaar 
voor betaald, dat kunnen niet veel mensen 
zeggen’. 

Over Jan:
Jan woont samen met Miranda, zoon Bas 
en dochter Kim aan de Lageweg in 
Thesinge. In de schuur en op het terrein 
van dit pand is een deel van de bedrijfs-
voorraad te vinden. Diverse dieren, een 
liefhebberij van Miranda, scharrelen op het 
met gras begroeide deel van het erf.

Over Karin:
Karin woont sinds oktober 2018 met zoon 
Nick en haar honden in een knus huisje in 
de Kapelstraat van Thesinge. Daar voelt ze 
zich helemaal thuis. Haar overtollige 
energie kan ze kwijt in paardrijden en 
hardlopen.

Zaterdag 30 november om 10.00 uur is er weer 
appeltaart met slagroom in de Kloosterkerk en 
staan wij even stil bij de oh zo belangrijke gras-
maaipoule van Thesinge. We gebruiken deze 
morgen ook altijd om het kerkhof winterklaar te 
maken. Dat is dit jaar een eitje. 
‘Watskeburt’? Ook dit jaar is het snoeiwerk al 
voor ons gedaan. Een groep leerlingen van het 
mbo Terra college uit de stad is naar Thesinge 
gekomen en heeft de handen uit de mouwen 

Terra college maakt natuurwerkmorgen ‘eitje’
gestoken. En hoe! Niet alleen werden de bomen 
langs het hek en het Maar onder handen geno-
men, ook de schelpenrand rond de kerk werd 
aangepakt en de Schipsloot is zoveel mogelijk 
ontdaan van riet. Een geweldige actie van deze 
jongens en het scheelt ons een hele hoop werk.
Nu bestaat het winterklaar maken enkel en 
alleen uit het opruimen van het blad. Dat bete-
kent nog wel dat iedereen die zin heeft ons te 
komen helpen van harte welkom is. 

Rond koffietijd verwachten we sowieso de gras-
maaiers in de kerk voor het jaarlijkse huldeblijk 
met de bekende versnapering. We sluiten de 
morgen vroegtijdig af. Hopelijk tot 30 november!
Als u zich wilt aansluiten bij de grasmaaiers 
(maximaal twee keer per jaar het kerkhof 
maaien), laat het weten, we kunnen altijd extra 
maaiers gebruiken.

De plaatselijke commissie SOGK Thesinge
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Garmerwolde, een avond in september. Het is al 
halfdonker, een groep mensen loopt in de koude 
avondlucht van Het Geweide Hof naar het erf 
van de familie Strootman. Ze zijn gekomen voor 
Cold Case, locatietheater van Wester-Theater. 
Daarnet in Het Geweide Hof, de eerste locatie, 
was het nog lekker warm, de Trekpadbloazers 
bliezen er lustig op los, de koffie stond klaar. 
Maar nu, na de instructie van een mevrouw van 
het Cold Case team is de stemming omge-
slagen. Welk lijk zal er uit de kast vallen? 
Op het erf van de familie Strootman is de sfeer 
weer gemoedelijk. Een huiselijk tafereel uit de 
jaren zestig: een boerenfamilie om de tafel, lied-
jes en muziek uit diezelfde tijd gezongen door 
het Gemengd Mannen Koor Garmerwolde en 
gespeeld door Roots’66. Het belooft een leuke 

Cold Case blijft een raadsel

avond te worden. Tot de aanwezigen opdracht 
krijgen zich naar het weiland te begeven waar 
een reconstructie plaatsvindt van een moord 
gepleegd op de boer. Een moord die tot op de 
dag van vandaag niet is opgelost. En aan het 
eind van deze avond nog steeds niet. Tot teleur-
stelling van enkele bezoekers. Maar wie een 
voorstelling van Wester-Theater bezoekt, 
geschreven door Hannie Havenga, geregis-
seerd door Jantje van Weerden en gepresen-
teerd door spreekstalmeester Betty Boer, moet 
op alles voorbereid zijn. Een DNA-test bij aan-
komst, een luidkeels kukelende haan, een knal 
van een motorbotsing, een wiel dat het toneel op 
komt rollen ... Een line up van verdachten, een 
getuige die een verdachte herkent, maar zegt: 
‘Dat zeg ik nu nog niet’ en dan een lid van de 

band als schuldige aanwijst. Kortom: spanning, 
sensatie, verrassing en vooral veel humor. En 
een swingende afsluiting in café Jägermeister 
met muziek van Roots’66! 
De vorige voorstelling van Wester-Theater 
heette De Verbinding. Met Cold Case is Hannie 
Havenga  er weer in geslaagd verschillende 
groepen in het dorp met elkaar te verbinden om 
gezamenlijk een geweldige avond neer te zet-
ten. Cold Case werd 20 en 21 september opge-
voerd, en was beide avonden compleet uitver-
kocht. 

Anne Benneker

 De knecht heeft wel iets 
gezien, maar wil niets zeggen

 Ook na deze voorstelling van 
Wester-Theater blijft de moord 
onopgelost 
(foto’s Sieb-Klaas Iwema)

Het is herfst. Het wordt steeds vroeger donker 
en later licht. De schemer zet inmiddels in wan-
neer de meeste mensen van werk naar huis 
fietsen, de hond uitlaten, nog even gaan hardlo-
pen of op de racefiets springen voor de nodige 
‘ITO’ (Inspanning Ter Ontspanning). Helaas is 
niet iedereen daarbij altijd even goed zichtbaar 
voor andere weggebruikers. Vooral op plekken 
waar geen straatlantaarns staan (bijvoorbeeld 
Stadsweg, Boer Goensepad en het fietspad 
langs de Rijksweg), is men zowel in het donker 
als in de schemer zonder licht nagenoeg 
onzichtbaar voor anderen. Dit kan leiden (en 
heeft helaas in de afgelopen weken inderdaad 

Wees niet onzichtbaar: Zet je licht aan!
een aantal keren geleid) tot vervelende en soms 
zelfs gevaarlijke situaties.
Fietsers hebben gelukkig licht op hun fiets (hoe-
wel ..., zie onder). Wandelaars, hardlopers, en 
wielrenners dragen echter niet altijd een lampje. 
Iedereen die na zonsondergang en voor zons-
opkomst de weg op gaat zou voor eigen (en 
andermans) veiligheid een ledlampje moeten 
dragen. Deze zijn heel goedkoop en verkrijg-
baar bij verschillende winkels en ze zijn zo klein 
dat u er altijd eentje bij u kunt hebben in bijvoor-
beeld uw jaszak.
Het dragen van kleding die licht van kleur is (niet 
zwart of donkerbruin) en/of goed reflecterend 
materiaal bevat maakt u nóg zichtbaarder. Voor 
hondenbaasjes: Een ledlampje kan gemakkelijk 
aan de halsband worden bevestigd, maar let 
erop dat u niet alleen uw hond(en) maar ook 
uzélf goed laat zien. 
In deze geest is de ANWB sinds 8 oktober een 
campagne gestart getiteld Zet je licht aan! Voor-
naamste aanleiding is dat veel fietsers in Neder-
land wel werkende fietsverlichting hebben, maar 
het niet altijd gebruiken: ze vergeten het of ze 
vinden het niet belangrijk genoeg voor een klein 

Hallo dorpsgenoten,

Wij willen graag iedereen bedanken voor 
alle lieve woorden tijdens ons afscheids-
feestje op 13 septem ber. Wij hebben met 
veel plezier 31 jaar in dit geweldige dorp 
gewoond en hebben vele lieve dorps-
genoten mogen leren kennen. Daarvoor 
onze dank. 
Kom gerust eens langs aan de Pegasis-
straat 5 te Zuidhorn voor een bakkie koffie.

Groetjes Douwe en Diena TichgelaarZiet u deze smiley? Pak dan uw lampje erbij!  
(foto Harjo de Poel)

stukje. Om fietsers en anderen er op vriendelijke 
wijze aan te herinneren hun licht aan te zetten, 
ziet men sindsdien op vele plekken op het asfalt 
‘Zet je licht aan’ en ‘Wees niet onzichtbaar’ met 
een smiley erachter. Wat blijkt uit onderzoek? In 
plaats van 4 op de 10, hebben 6 op de 10 fiet-
sers hun licht aan.

Harjo de Poel
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De Historische Commissie Garmerwolde heeft 
onlangs in Het Geweide Hof een Najaars-Praat-
middag voor ouderen georganiseerd. 
Het onderwerp was Uw ervaringen tijdens de 
oorlogsjaren in Garmerwolde en de bevrijding. 
Dit als voorbereiding op 75 jaar vrijheid. 

Najaars-Praatmiddag

Er werden veel verhalen gedeeld tijdens de 
Najaars-Praatmiddag (foto Sieb-Klaas Iwema)

Volgend jaar staat 75 jaar vrijheid namelijk 
overal in Nederland uitgebreid op de agenda. En 
ook in Garmerwolde zal hier de nodige aandacht 
aan worden besteed.
De opkomst op de Praatmiddag was boven 
onze verwachting. Om iedereen voldoende het 

woord te gunnen en haar of zijn verhaal te laten 
vertellen werden de discussies strak in de hand 
gehouden door Tiny Smit. Bovendien maakte 
Herman Huiskes nog geluidsopnamen. Kortom, 
we hebben die middag een schat aan nieuwe 
verhalen en informatie gekregen. Wist u bijvoor-
beeld, dat er tijdens de oorlog zogenaamd oor-
logsgeld werd uitgegeven (zinken muntjes)? En 
dat de school de helft van de tijd gesloten was 
wegens brandstofgebrek? Doordat er geen 
papier meer was, moesten de kinderen weer 
met griffels schrijven op de oude lei. Luizen wer-
den bestreden met azijnwater en de luizenkam. 
Om maar een paar van de onderwerpen te noe-
men.
We zijn van plan om al deze verhalen verder uit 
te werken en ze dan samen met de oorlogsver-
halen die al eens in de Garmer & Thesinger heb-
ben gestaan, te bundelen.

Namens De Historische Commissie 
 Garmerwolde, Henk Vliem

De kids moesten even bikkelen tijdens een 
dikke hoosbui, die viel in de 1200m, maar geluk-
kig bleef het verder grotendeels droog tijdens de 
13e editie van de Thaisner Dorpsrun een maand 
geleden. 
Het was even spannend of de werkzaamheden 
aan de Lageweg nog roet in het eten zouden 
gooien, maar wij pretenderen als bestuur dat de 
invloed van de Run rijkt tot ver in de gemeente-
gangen … 
Met ruim 300 lopers was het weer een gezellige 
en sportieve dag met mooie looptijden. Dankzij 
de vrijwilligers liep alles weer op rolletjes: zij 
worden op 8 november even extra in het zon-
netje gezet voor hun inzet. De meesten zijn al 
vanaf het begin van de Run in 2006 al vrijwilliger. 
Op onze site kunt u de mooie foto’s bewonde-
ren. En: noteert u alvast 26 september 2020 in 
uw agenda voor de 14e loop?

Met sportieve groet,
Stoffer, Menco, Karline, Susan, Marinus

13e Thaisner Dorpsrun

De Thaisner Dorpsrun is bijna begonnen, de jongste deelnemers (4-6 jarigen) staan klaar voor de 
start van hun 600m rennen (foto Myla Uitham)

Tweede zonnedak-project
Energie coöperatie Noorddijk is van plan om een tweede zonnedak- 
project te starten. Het eerste wisten ze binnen een jaar te realiseren. Daar-
naast organiseren ze een ‘Duurzame avond’. Dat doen ze in vergader- en 
trouwlocatie Rietland op maandag 11 november om 20.00 uur.
Er wordt met elkaar gediscussieerd over duurzaamheid in de vorm van 
een pub-quiz, onder leiding van Andrea Poelstra. 
Meer informatie is te vinden op de website ecnoorddijk.nl. U kunt zich daar 
ook aanmelden.

Henk Vliem

Welzijnssubsidie voor 
Dorpshuis Trefpunt
Dorpshuis Trefpunt heeft een bedrag ontvangen uit de Welzijnssubsidie, 
die beheerd wordt door Dorpsbelangen. Dit betekent dat we dit jaar enkele 
nieuwe initiatieven een bescheiden financieel steuntje in de rug kunnen 
geven. Heb je een idee, maar wil je hulp bij de organisatie en/of een bij-
drage voor bijvoorbeeld flyers of de zaalhuur? Neem dan contact op met 
de penningmeester, Annelies Hofstede via mail@dorpshuisthesinge.com

Annelies Hofstede 
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De theaterliefhebbers komen dit seizoen wel 
heel goed aan hun trekken bij Stichting Felicitas. 
Vrijdag 1 november speelde het Veentheater het 
stuk Oog om Oog in dorpshuis Trefpunt en er 
volgen nog twee theatervoorstellingen; die van 
Canti Vaganti op 22 november en die van Waark 
op 31 januari volgend jaar.
De voorstelling ‘Concert in bosbes majeur’ van 
het muziektheatergezelschap Canti Vaganti is op 
vrijdag 22 november om 20.00 uur in de Klooster-
kerk. Het duo bestaat uit de Nederlandse Kate-
leine van der Maas en de Italiaan Bruno Gullo. 
Een van hun eerste voorstellingen was in de 
Kloosterkerk en daarna heeft Canti Vaganti een 
grote vlucht genomen. Als je nu op hun speellijst 
kijkt spelen ze niet alleen in de Spaanse steden 
Madrid en Valencia, maar ook veel in Nederland 
en niet op de minste plekken: zoals Tivoli Vreden-
burg in Utrecht, Muziek gebouw aan ’t IJ in 
Amsterdam en de Kloosterkerk van Thesinge.
In deze voorstelling nodigt het duo het publiek uit 

Theaterliefhebbers opgelet
om de muziek te voelen, te ruiken en te proeven. 
Aan het eind van de voorstelling wordt deze uit-
nodiging wel heel letterlijk. Het tweetal gebruikt 
voor de voorstelling divers muzikaal repertoire, 
dat loopt van tarantella tot chanson, van klezmer 
tot muziek van Purcell, van eeuwen oude Spaanse 
kinderliedjes tot kersverse eigen nummers. 
Accordeon, fluit, gitaar, zang, spel en dans zorgen 
gezamenlijk voor een zeer levendige en fruitige 
voorstelling die u absoluut niet mag missen.
De entree voor deze voorstelling bedraagt  
10 euro, ‘Vrienden’ krijgen € 2,50 korting, de 
korting geldt voor maximaal twee kaarten. 
Reserveren voor de voorstellingen kan door een 
mail te sturen naar stichtingfelicitas@gmail.com 
of te bellen naar 06 149 484 38. 
Kijk voor meer informatie op 
www.thesinge.com/cultuur/felicitas.

Namens Stichting Felicitas, 
Pluc Plaatsman

Bouwhekken, zandhopen, hijskranen en 
busjes van diverse bedrijven die aan en af 
rijden. Het is nu nog een bouwplaats rond-
om de kerk van Garmerwolde, maar als je 
goed kijkt zie je dat er toch ook al grote vor-
deringen zijn gemaakt. Na jarenlang denken 
en werken komt het einde van de bouwwerk-
zaamheden in zicht en kan het project Feest! 
In Oost en West van start gaan. Benieuwd 
hoe het eruit gaat zien? Kom dan naar de 
rondleiding op maandag 18 november.

Spectaculaire trap
Het nieuwe ontvangstgebouw staat fier over-
eind, de westelijke entree van de kerk is aange-
pakt, de contouren van het verdwenen midden-
schip zijn gemarkeerd door een schelpenpad en 
in het dak van de toren is in oktober een groot 
raam geplaatst voor een uitkijkpunt.
De grootste verandering aan de toren is aan de 
buitenkant niet zichtbaar. Binnenin is daar een 
spectaculaire nieuwe trap gebouwd, speciaal 
gemaakt voor een blijvende tentoonstelling over 
religieuze feesten. Het stalen bouwwerk dat de 
basis is voor de circulaire trap moest via het 
opengemaakte dak van de toren naar binnen 
worden gehesen.
De trap is een ontwerp van architect Marnix van 
der Scheer van MX13. De ontwerpen voor de 
tentoonstelling zijn van Albert Buring en Paul 
Mulder van Studio212 Fahrenheit.

Spannende ervaring
Het project Feest! In Oost en West is onderdeel 
van het landelijke project Feest! Weet wat je 
viert, onder regie van Museum Catharijnecon-
vent. In tien musea overal in het land kunnen 
kinderen leren over de betekenis van religieuze 
feesten. De Stichting Oude Groninger Kerken 
doet aan het landelijke project mee als enige 
niet-museale organisatie. En heeft daarvoor dus 
de feesttentoonstelling in de kerktoren bedacht. 

Rondleiding over de bouwplaats kerk Garmerwolde

Deze tentoonstelling sluit heel mooi aan bij de 
gewelfschilderingen in de kerk die het leven van 
Jezus en Maria verbeelden. 
Er zullen heel regelmatig schoolklassen worden 
ontvangen om de Feestprogramma’s te volgen. 
Zij brengen een bezoek aan de kerk en de toren 
en gaan met elkaar in gesprek. Doel van het pro-
ject is het begrip en de dialoog tussen kinderen 
te stimuleren, welke achtergrond ze ook hebben. 
Maar ook buiten schooltijden is de toren te bezoe-
ken. De tocht door de toren wordt een spannende 
en verrassende ervaring en de tentoonstelling zal 
zeker ook het kind in de volwassene aanspreken. 
De kerk blijft de kerk van en voor het dorp, voor 
culturele activiteiten en ontmoetingen. Ook blij-
ven er kerkdiensten en rouw- en trouwdiensten 
plaatsvinden.

Maandag 18 november om 19.00 uur geven pro-
jectleider Agmar van Rijn en bouwkundige Chris-
tiaan Velvis van de Stichting Oude Groninger 
Kerken een rondleiding over het terrein en in de 
toren. Helmen en lantaarns zijn aanwezig. U bent 
van harte welkom. Trek wel stevige schoenen 
aan, want u betreedt een bouwplaats! 
Opgeven kan via info@groningerkerken.nl o.v.v. 
Rondleiding Garmerwolde. 
De rondleiding gaat vooraf aan de Najaarsver-
gadering van Dorps belangen, waar Agmar en 
Christiaan een presentatie zullen geven.

Namens de Plaatselijke Commissie  Garmerwolde
van de Stichting Oude Groninger Kerken,

Anne Benneker

Het grote raam is in het dak van de kerktoren geplaatst (foto Sieb-Klaas Iwema)

Wist-u-dat…
•  er voor zondag 29 september vliegerweer 

was besteld?
•  de bestelling niet goed is doorgekomen en er 

beestenweer geleverd werd?
•  daardoor de vliegermiddag in Thesinge 

moest worden afgelast?
•  de activiteit volgend jaar opnieuw zal worden 

ingepland?

•  de Feestweekcommissie van Garmerwolde 
op vrijdag 8 november in café Jägermeister 
een pubquiz organiseert (zie agenda)?

•  de pubquiz in Thesinge dit jaar op 13 
december in Trefpunt gehouden wordt?

•  u zich voor de laatste alvast kunt opgeven 
via annelies.hofstede@thesinge.com
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Werkzaamheden Lageweg I
Omleidingen beperkt voor fietsers

Op 30 september jongstleden zijn de werkzaamheden aan de Lageweg 
gestart. Eind november zal er een mooie nieuwe weg liggen zonder ‘lap-
jes’. Tot die tijd wordt al het verkeer van en naar Thesinge omgeleid via de 
aangegeven route, namelijk langs de Bovenrijgerweg. Dit gold in eerste 
instantie ook voor fietsers (vaak fietsforensen) vanuit Thesinge richting 
Groningen vice versa: voor hen vergde het een forse omweg die voor 
sommigen de rit zelfs twee keer zo lang maakte.
Na diverse opmerkingen hierover gingen de gemeente Groningen en aan-
nemer Stukton op zoek naar alternatieven, met als gevolg dat sinds 
woensdag 16 oktober het Boer Goensepad gelukkig weer bereikt kon 
worden voor fietsers vanuit Thesinge. Bij uitkomst van deze krant zijn als 
het goed is op dit gedeelte van de Lageweg de eerste lagen asfalt gelegd.
Vanuit Garmerwolde (hier start de asfaltering later deze maand) is de 
Stadsweg voor fietsers wel bereikbaar, maar moet men een stukje over 
het puin van het gefreesde asfalt fietsen/lopen. Houd daarbij wel rekening 
met de werkzaamheden (bijvoorbeeld: een veilige afstand houden).
Het aanbrengen van de asfaltlagen gebeurt in gedeelten, beginnend vanuit 
Thesinge. Zodra het asfalt wordt aangebracht, dient vanzelfsprekend het 
betreffende weggedeelte in het geheel te worden afgesloten (Hulpdiensten 
kunnen wel te allen tijde bij de aanwonenden komen). Wanneer er precies 
wat gebeurt? Houd daarvoor de website www.thesinge.com in de gaten: 
hier staat de meest up-to-date informatie en ook contactgegevens. 

Harjo de Poel

 Tijdens de renovatie van de Lageweg zijn in Garmerwolde alleen 
tweewielers uit Molenhorn welkom. Overige verkeersdeelnemers 
worden richting wegversperring geleid. (foto Koos van de Belt)

  Het materiaal ligt klaar om verwerkt te worden tot een Lageweg 
zonder ‘lapjes’ (foto’s Sieb-Klaas Iwema en Jan Ceulen)

Werkzaamheden Lageweg II
Verband met aanrijdingen op Bovenrijgerweg? 

Door de werkzaamheden aan de Lageweg wordt sinds 30 september het 
verkeer van en naar Thesinge omgeleid via de Bovenrijgerweg. Sindsdien 
is die weg uitzonderlijk veel drukker dan normaal en zijn er inmiddels ook 
twee aanrijdingen geweest, hetgeen opmerkelijk is. Beide ongevallen von-
den plaats bij de kruising met de Stadweg. 

Op de ochtend van dinsdag 8 oktober zag een automobilist een fietser 
over het hoofd. Deze kwam vanaf Ten Boer toen ze geschept werd door 
het voertuig, waarna ze hard op de voorruit terechtkwam. Na controle door 
ambulancepersoneel hoefde de fietser uiteindelijk niet mee naar het 
zieken huis. De auto werd afgesleept.
Vier dagen later was het helaas wederom raak. Op de kruising botste een 
automobilist hard op een bromscooter die vervolgens in de sloot belandde. 
De automobilist wist het slachtoffer op het droge te krijgen en hulp in te 
schakelen. De ambulance was snel ter plaatse en na een eerste nood-
zakelijke behandeling moest de ernstig gewonde bromscooterrijder met 
spoed worden overgebracht naar het UMCG.

Gegeven de recente ongevallen daarom (hopelijk ten overvloede) een 
oproep aan alle automobilisten van en naar Thesinge, die via de omleiding 
over de Bovenrijgerweg rijden, om bij de kruising met de Stadsweg er 
rekening mee te houden dat ze 1) voorrang moeten verlenen, wat bereikt 
wordt door 2) tijdig snelheid te matigen (vandaar ook de drempels) en  
3) extra goed uit te kijken. Uiteraard ook nadat de Lageweg klaar is. 

Harjo de Poel

Bij onderzoek ter plekke bleek bovendien dat waar de maximum 
snelheid voor auto’s bij de kruising Lageweg-Stadsweg 30 km/u is, 
deze bij de kruising Bovenrijgerweg-Stadsweg twee keer zo hoog 

ligt (!?). Hoewel met 60 km/u over de drempels rijden vrij lastig 
wordt, leek dit merkwaardigerwijs volgens de verkeersborden 

echter alleen van toepassing te zijn voor het verkeer komende uit 
de richting van de Rijksweg. De G&T redactie heeft deze 

 opmerkelijke discrepantie inmiddels gemeld bij de gemeente. 
(foto Harjo de Poel)
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In Ten Boer werd 10 jaar geleden de honden-
belasting afgeschaft. De inkomsten van deze 
belasting komen in de pot algemene middelen 
terecht en het is oneerlijk om de hondenliefheb-
bers daarvoor te laten opdraaien. Er werd toen 
gekozen om de WOZ enigszins te verhogen om 
de verdeling van deze inkomsten eerlijker te 
maken. Ook de gemeente Haren had geen hef-
fing voor hondenbelasting.
Voor het jaar 2019 werd door de nieuwgevormde 
gemeente gekozen om deze regeling voor 
zowel Ten Boer als Haren in stand te houden. 
Helaas blijkt voor de komende jaren dat de 
gemeente Groningen er financieel slecht voor 
staat. Om de begroting sluitend te maken is het 
voornemen om ook per 2020 in voormalige 
gemeenten Ten Boer en Haren hondenbelasting 
te heffen en deze gelijk met 3,5% te verhogen. 
Er wordt door gemeente Groningen gerekend 
op een bedrag van 1 miljoen euro dat enkel door 
de hondenliefhebbers moet worden opgehoest! 
Daarvoor wordt er weinig teruggedaan richting 
de honden. Het is puur om de begroting sluitend 
te maken!
In Ten Boer werd op deze bekendmaking woe-
dend gereageerd op Facebook en andere social 
media. RTV Noord pakte dat al heel snel op en 
er werd in Lopend Vuur gevraagd wat men van 
de hondenbelasting vond. Het blijkt dat 66% 
tegen de hondenbelasting is. Verslaggever Derk 
Bosscher kwam naar Ten Boer en heeft daar 

Ten Boersters in actie tegen hondenbelasting

enkele mensen geïnterviewd waaronder Michel 
Mooiman.
Het idee om een petitie tegen de hondenbelas-
ting te starten was snel geboren. Michel  Mooiman 
uit Ten Boer en Henny  Huizinga uit Garmerwolde 
hebben de petitie Groningers tegen hondenbe-
lasting opgestart. Inmiddels zijn er al meer dan 
2700 handtekeningen verzameld, maar meer is 

van harte welkom. Iedereen die ons een warm 
hart toedraagt en ook deze vorm van belasting 
heffen wil afschaffen wordt hierbij uitgenodigd 
om te tekenen! De petitie staat open voor ieder-
een: hondingroningen.petities.nl Er is ook een 
facebookgroep gestart waarbij men zich kan 
aanmelden. Hondenbelasting, weg ermee!

Henny Huizinga

Verslaggever Derk Bosscher van RTV Noord tussen de inwoners van Ten Boer met hun honden, 
links van hem initiatiefnemers Michel Mooiman en Henny Huizinga (foto Dick Huizing)

We want more!
Zondag 13 oktober gaven TheSingers, gekleed 
in mooie herfsttinten, een sprankelend natuur-
concert Spirit of the wind, in een uitverkochte 
Kloosterkerk in Thesinge. 
Nou, die spirit die was er! Met Cees Leurs als 
dirigent en een heel afwisselend programma 
stalen ze de harten van de luisteraars. Pianiste 
Emma Boschma begeleidde het koor waar 
nodig en zorgde voor een muzikaal intermezzo. 
Ben Smit, theaterregisseur, was verantwoorde-
lijk voor creatieve regieaanwijzingen bij som-
mige nummers, en lichtte het programma op 
een originele manier toe. Het publiek was 
enthousiast. 
Na afloop waren er drankjes en overheerlijke 
hapjes gemaakt door ‘De Groene Kookster’ 
Astrid de Leeuw. TheSingers, we want more!

Irene Plaatsman
Het plezier straalt af van het koor bij de uitvoering van ‘Summer in the City’, een zomerhit uit 1966 
van The Lovin’ Spoonful (foto Koos van de Belt)

Rond 1 november gaat men bezig bij de Eems-
kanaaldijk, te beginnen bij het oude slib depot bij 
de Bronssluis. Men gaat de opslag verwijderen 
en krentenboompjes en prunussen planten. 
Vanaf Ritsema tot aan Strootman komt een 
schapenweide, afgescheiden door middel van 
schapengaas. Vanaf Strootman tot de zuive ring 
komt naast het Diekpad een kronkelend wandel-

Aankleding Eemskanaaldijk
pad. Deze wordt 1 meter breed en van komex; 
dit lijkt op de betonstructuur rechtstreeks uit de 
vrachtauto. Het spul wordt met een walsje aan-
gedrukt en is crème/geelbruin van kleur. Naast 
het kronkelpad komt gewoon gras, met daar-
naast een bloemmengsel; een soort akkerrand 
gedachte. Alles wordt opgefleurd met zo’n  twintig 
noten bomen, in vier verschillende soorten, en 

bankjes; welke kant men op gaat kijken, is nog 
niet bekend. Ook hier komt een schapenweide, 
afgescheiden met gaas. Vanaf de zuivering tot 
het Jan Wierengabos plus het stukje land dat al 
hoger lag, wordt ook schapenweide.

Sieb-Klaas Iwema
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In de Garmer & Thesinger wordt u min of meer 
regelmatig op de hoogte gehouden van de stand 
van zaken van de verbouwing van dorpshuis De 
Leeuw. Wat is er de laatste tijd gebeurd? En wat 
zijn we van plan! 
Wel, een paar dingen zijn zeker het vermelden 
waard:
•  De dakelementen van het voorhuis zijn vorige 

maand geplaatst. En vervolgens zijn de wolfs-
einden ter plekke geconstrueerd. Omdat het 
oude gebouw niet overal haaks en waterpas 
is, was prefabricatie van deze wolfseinden 
geen optie. Teveel kans op dubbel werk.

•  Het oude achterhuis is inmiddels bijna hele-
maal verdwenen. Het enige dat nog resteert, 
is de oude meterkast.

•  Afgelopen week is daar de nodige riolering, 
waterleidingen en mantelbuizen aangelegd. 
Daarna is er een dikke laag schuimbeton aan-
gebracht. Hierop komt dan later de betonnen 
constructievloer.

•  Aannemer Havenga heeft een offerte/begro-
ting opgesteld voor het herstel van oude ele-
menten van het voorhuis. Zoals bijvoorbeeld 
het plaatsen van drie schoorstenen op het dak 
en het herstel van de oude kroonlijsten. Deze 

Dorpshuis De Leeuw: komt dat nog wel goed?
offerte ligt nu bij de afdeling Erfgoed van de 
gemeente. Hun advies hebben we nodig voor 
onze aanvraag bij het Restauratiefonds. 

•  Medio september zijn de wethouders Inge 
Jongman en Carine Bloemhoff op bezoek 
geweest. Dit was in het kader van een rond-
gang langs alle dorpshuizen van de voorma-
lige gemeente Ten Boer. De toer langs de 
dorpshuizen ging per bus. Onderweg van het 
ene naar het andere dorp werd elk dorpshuis 
in de gelegenheid gesteld om zijn verhaal te 
houden. Het doel was om de bewindslieden te 
informeren over de diverse knelpunten die er 
bestaan. Komend jaar gaat de gemeente een 
nieuw beleidsplan opstellen voor dorpshuizen 
en aanverwante organisaties. En een goede 
voorbereiding vormt dan al het halve werk. Als 
gemeenschappelijke knelpunten kwamen 
toch wel de jaarlijkse onderhoudskosten en 
het vinden van voldoende vrijwilligers naar 
voren.

Dus, terugkomend op de vraag ‘of het nog wel 
goed komt met ons dorpshuis’? Ja, het komt 
goed. Alles loopt nog volgens planning. Havenga 
verwacht eind maart volgend jaar de klus 

Het voorhuis van De Leeuw wordt voorzien  
van een nieuwe kap 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

geklaard te hebben. Daarna moet De Leeuw 
natuurlijk nog wel ingericht worden. In een 
maand moet dat kunnen, denken we nu. Maar of 
dat gaat lukken?

Namens het bouwteam, 
Henk Vliem
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Lopend eten: Sprankelend tweede lustrum
Traditioneel op de eerste zaterdag van oktober 
werd ook dit jaar weer uitbundig ‘Lopend Eten’ 
gevierd in Thesinge. 
Het mag verbazing wekken, maar dit ‘hoogte-
punt in het Thesinger uitgaansleven’, waarbij de 
deelnemers een viergangendiner nuttigen in 
vier verschillende huizen, vond dit jaar voor de 
tiende keer op rij plaats!
De reden daarvoor is even simpel als vanzelf-

Er werd volop genoten van deze tiende editie van Lopend Eten 
(foto’s Jan Ceulen)

sprekend: het voorziet kennelijk in een algemeen 
gedeelde behoefte aan gezelligheid, gemeen-
schapszin en avontuur. Er waren deze keer 64 
deelnemers, dat is ruim twintig procent van de in 
het dorp woonachtige volwassenen! En we kun-
nen voorlopig nog wel even verder: er komen elk 
jaar nieuwe mensen bij en er werden onderling 
al plannen gemaakt voor volgend jaar. 
Het totaal van de door deelnemers niet terug-

gevorderde onkosten bedraagt dit jaar € 368,20. 
Dit bedrag zal zoals gebruikelijk worden gestort 
op de rekening van het Ronald McDonald Huis 
te Groningen.
Hoewel 2020 een schrikkeljaar is, gaat ‘Lopend 
Eten’ gewoon door, en wel op zaterdag 3 okto-
ber. Noteer dat maar vast.

Christien Huizinga

Nieuws Garmerstee
Voor de bijeenkomst op donderdag 10 oktober was Erik Boerma van 
Boerma’s antiekhoeve in Uithuizen uitgenodigd.

Op tafel staan heel wat door de circa dertig bezoekers meegenomen 
‘schatten’ uitgestald: met de hand beschilderde porseleinen vazen, kopjes 
en schalen, bijbeltjes met een gouden of zilveren slot, sieraden, een thee-
doosje van rond 1900 (voor 1900 was thee heel duur), zilveren roomlepel 
uit 1800-1850, olielamp van opaal glas (de onderkant is scherp, dus van 
voor 1870), citruspers van groen persglas, aluminium tabaksdoosje, 
sigaren foedralen … En zelfs speelgoed: een kinderserviesje uit 1928, 
geëmailleerd pannetje, stoommachientje met spiritusbrandertje en een 
toverlantaarn.
Helaas blijkt de emotionele waarde groter dan de handelswaarde. Het 
duurste artikel komt volgens de heer Boerma uit op zo’n 300 euro. Het is 
maar wat de liefhebber er voor geeft. Spullen uit de jaren ‘70 zijn weer 

Erik Boerma (links) vertelt over de ‘schatten’ op de tafel  
(foto Sieb-Klaas Iwema)

helemaal in, een Friese staartklok daarentegen wordt momenteel niet 
gewaardeerd. Zilver is nog nooit goedkoper geworden, de goudprijs wis-
selt. Chinees porselein is heel duur; Chinezen zijn er dol op en in China is 
het schaars. Japans porselein is veel meer verkrijgbaar en dus goedkoper. 
Alles waar veel van is, is voor de handel niet interessant.
Twee beklemmingsboekjes uit 1600-1700 met een kaft van roggehuid 
(van een vis) vormen dé verrassing van deze middag! Je kunt er van alles 
uithalen: het handschrift – soms prachtig schoonschrift, de schrijfwijze, 
historie … Dit is uniek!
Helaas is de tijd te kort om alle meegebrachte spullen te bespreken. Maar 
niet getreurd: de heer Boerma voelt zich ‘as n knien in n gruintewinkel’ en 
komt graag nog een keer terug.

De volgende keer is op donderdag 14 november. Dan neemt Wim Velema 
ons mee op zijn fietstocht door Iran. En u bent natuurlijk ook van harte 
welkom bij de korte cursus valpreventie op 6, 13, 20 en 27 november. 
Aanmelden kan via tel. 050 541 5335.

Hillie Ramaker-Tepper

Op zondagavond 3 november is er op de begraafplaats van Thesinge 
gelegenheid om samen stil te staan bij onze overleden dierbaren. U bent 
welkom tussen 18.30 - 20.00 uur. U kunt luisteren naar muziek, een bakje 
troost (koffie of thee) komen halen, een kaarsje branden en genieten van 
TheSingers. Voor de kinderen is er knutselmateriaal om iets te maken.
Wil je een bijdrage leveren in de vorm van een gedicht, muziek of iets 
anders laat dit dan vooraf even weten aan iemand van het organiserend 
comité.
We zoeken nog mensen die willen helpen met opruimen op maandag 4 
november. We beginnen om 10.00 uur met koffie.

Werkgroep Allerzielen:
Alex Mollema, Esther Grotenhuis, 

Saskia Vaatstra-Holtman, Annelies Hofstede

Allerzielen Thesinge
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Eerst woonden ze in de wijk Oosterhooge-
brug in Groningen, maar in augustus ver-
huisden Mariëlle Kiewiet en Wiebe Werkman 
met hun twee zonen, Otto van vijf en Klaas 
van een jaar oud, naar de Thesingerlaan in 
Thesinge. 

‘Ik wist het meteen: dit is het!’
Veertien jaar geleden kocht Wiebe, die geboren 
is in Haren, een huis in de wijk Oosterhoogebrug. 
Dat was in de tijd dat hij nog bij Defensie werkte. 
Mariëlle trok later bij hem in vanuit de Korreweg-
wijk waar zij woonde. In de loop der tijd heeft 
Wiebe het huis in Oosterhoogebrug helemaal 
verbouwd. Het beviel hen daar goed en toch 
keken ze uit naar iets anders. Voor zijn eigen klus-
bedrijf Werkman Bouw huurde Wiebe een werk-
plaats in de stad en later in Bedum. Hij wilde liever 
aan huis een grote werkplaats met veel ruimte 
erom heen. Als Mariëlle en hij op Funda naar 
 huizen zochten keken ze ook wel naar Thesinge. 
Een ex-collega van Wiebe die bevriend was met 
de familie van de vorige bewoners, Marga en 
Cornel, nam Wiebe op een keer mee naar deze 
boerderij. ‘Ik wist het meteen’, vertelt Wiebe, ‘dit 
is het.’ Het huis stond nog niet te koop, maar 
Marga en Cornel dachten er al wel over om te 
gaan verhuizen omdat er veel onderhoud 
gepleegd moest worden aan de boerderij. Voor 
Wiebe en Mariëlle voldeed het aan alle eisen; 
niet te ver weg van de stad, veel ruimte en het 
moest grondig worden verbouwd.

Aan de slag
Wiebe is al met de verbouwing van zijn nieuwe 
werkplaats begonnen. Hij heeft een enorme 
betonnen vloer gestort en andere ingrepen 
gedaan, zodat zijn spullen straks weer voor het 
grijpen liggen. Daarna wordt het woonhuis gron-
dig verbouwd. In zijn hoofd weet hij al precies 
hoe hij het straks gaat aanpakken. De woning is 
aangemerkt als ‘beeld bepalend’, dat betekent 
dat de buitenkant dezelfde uitstraling moet 
 houden. Het huis gaat helemaal over de kop, 
maar wordt weer in de oude staat hersteld. Een 
enorme klus maar Wiebe heeft er heel veel zin 
in. Volgens Mariëlle heeft hij enorm veel  energie. 

Nieuwe bewoners Thesinge

Dat komt de komende jaren dus goed van pas. 
Er komt een mooi terras met uitzicht op de 
ondergaande zon en ooit als de verbouwing 
klaar is wil hij voor zichzelf en Otto en Klaas 
naast het huis een hindernisparcours aanleg-
gen: zo’n parcours waar hij bij Defensie ook op 
trainde. Maar dat is toekomstmuziek. 

Genieten van het dorpse leven
Otto went snel op basisschool De Til. Hij zit in 
groep twee en kende er Mitchell al. Dat was een 
klasgenootje van de Oosterhoogebrugschool 
die eerder dit jaar naar Thesinge verhuisde. Otto 
vertelt dat hij buiten spelen het leukst op school 
vindt. ‘Lekker schommelen op de vogelnest-
schommel of klimmen op het klimrek’. 
‘Thesinge is echt een dorp met een dorpsleven’, 
volgens Mariëlle. ‘Het is een betrokken dorp 
waar veel wordt georganiseerd en iedereen is 
geïnteresseerd.’ Hoewel Wiebe graag op zich-
zelf is, vindt hij het ook fijn om een praatje te 
maken. Mariëlle kletst met iedereen. Dat deed 
ze in Oosterhoogebrug ook graag. Ze merkt dat 
de mensen in Thesinge belangstellend zijn. Dat 

vindt ze erg leuk want ‘mijn hobby is praten’, 
vertelt ze met een knipoog. Dat komt ook goed 
van pas in haar werk. Na haar opleiding com-
municatie aan de heao waren er in het noorden 
weinig banen in haar vakgebied. Mariëlle, gebo-
ren in Winschoten, wilde niet uit het noorden 
weg dus kwam ze in de verkoop terecht bij  
MExT EHBO-materialen. Verschillende Thesin-
ger onder nemers kennen haar nog uit die tijd. Nu 
is ze accountmanager bij een bedrijf dat zoet-
waren verkoopt; onder meer Oudhollands snoep 
en drop met ‘echte Arabische gom’ vult Otto aan.
Mariëlle heeft een hobby die een beetje nostal-
gisch is. Zij is op maandagavond van acht tot 
negen te vinden in De Schakel naast de Albert 
Hein in Oosterhoogebrug. Ze zit op ‘Sport en 
Fun’. Ze doet aan schoolgymnastiek; slagbal, 
trefbal, blokjesvoetbal of apenkooi maar ook bij-
voorbeeld ringzwaaien, zoals je dat vroeger op 
school deed, maar dan voor volwassenen. Ze 
geniet er enorm van en er wordt veel gelachen 
volgens Mariëlle. Er is nog plek. Dus wie belang-
stelling heeft?

Irene Plaatsman

Wiebe, Mariëlle en Otto genieten al volop in hun immense tuin. Kleine Klaas krijgt dat genieten met 
de paplepel ingegoten. Hier heeft hij al oog voor de ondergaande zon. (foto Koos van de Belt)
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Nieuwe bewoners Garmerwolde
Sinds deze zomer wonen Paul en Monique 
Veenstra aan Dorpsweg 52 in Garmerwolde. 
Hiervoor woonde het stel in De Hunze, Gronin-
gen. Hun dochter Maaike (22) was de deur al uit 
en nu ging ook Carlijn (18) studeren. Omdat ze 
graag wat vrijer wilden wonen, lieten ze er geen 
gras over groeien en gingen op zoek naar een 
huis in de buurt van de stad. De zoektocht 
duurde niet lang; het huis aan de Dorpsweg 
kwam vrij en 8 juli volgde de sleuteloverdracht. 
Al na twee weken trokken ze er in. Paul, die 
bouwkundig projectleider voor de Rijksuniversi-
teit Groningen is, is erg handig en doet veel zelf 
in en rond het huis. 
Beiden voelen zich al helemaal thuis in Garmer-
wolde en ze genieten van de rust. Binnenkort 
kunnen ze genieten van hun zelf gebrouwen 
bier, want onlangs is Paul samen met zijn 
schoonzoon met deze hobby gestart.
Naast het huis staat een leuke Volkswagen bus. 
Een paar jaar geleden hebben ze deze gekocht 
en Paul heeft deze tot camper omgetoverd. 
Hiermee zijn ze met beide dochters naar de 

Noordkaap gereden; heen via Zweden en terug 
via Noorwegen. Paul was op zijn racefiets al 
eerder aan deze tocht begonnen, maar vond dit 
alleen toch niet gezellig. Daarom is hij terug-
gevlogen en hebben ze later gezamenlijk de reis 
met de camper gemaakt. 
Monique en Paul zijn een energiek stel.  Monique, 
die als office manager bij een zakelijk reisbureau 
werkt, kan zich een leven zonder sport niet voor-
stellen. Ze zit op ballet en zwemt regelmatig, 
samen met Paul is ze lid van een loopgroep en 
maken ze tochten op hun racefiets.

Margriet de Haan

Tijdens het interview met Paul en 
Monique kwam een luchtballon over. 

Een eerste foto was al gemaakt, 
maar dit moment kon Margriet niet 

laten schieten. 
(foto Margriet de Haan)

We zullen ons eerst even voorstellen: wij zijn 
Maarten Tromp en Miranda Winkels. We zijn 
sinds kort de nieuwe jeugdcoördinatoren bij vv 
GEO. Dit jaar doen we mee aan de Grote Club-
actie, met het idee om de jeugd van vv GEO een 
stimulans te geven.
We hebben momenteel twee jeugdelftallen bij 
GEO (JO11 & JO9). Het aantal teams is in de 
afgelopen jaren helaas flink terug gelopen. Om 
de huidige jeugd te behouden en mogelijke 
nieuwe leden te werven, proberen we dit jaar 
meer jeugd enthousiast te maken voor GEO.
Een lot van de Grote Clubactie kost drie euro, 
waarvan € 2,40 naar de club gaat (80%). Afhan-
kelijk van de opbrengst gaan wij dit jaar activitei-
ten organiseren. Bijvoorbeeld een training en 
rondleiding bij FC Groningen of een vriendjes/
vriendinnetjes-voetbaldag.

In de week van 11 november komen de jeugdle-
den langs om loten te verkopen. Het zou natuur-
lijk geweldig zijn als ze een hoop verkopen, dan 
kunnen we alles mogelijk maken.
Natuurlijk kan u dit ook iets opleveren. Naast dat 
de jeugd meer leuke dingen kan doen zijn de 
prijzen van de Grote Clubactie niet gek. Er zijn 
minstens 777 prijzen te winnen, waaronder een 
mooie auto en 100.000 euro. We hopen dat er 
veel loten worden verkocht in zowel Thesinge 
als Garmerwolde.

Maarten Tromp en Miranda Winkels

Grote Clubactie vv GEO

Hoofdsponsor Vaatstra Installatietechniek uit Bedum heeft de verbintenis met vv GEO drie jaar 
verlengd. Daarbij werd op 19 oktober het 1e elftal in een nieuw thuistenue gestoken. Voor de 
spelers was dat blijkbaar even wennen, want de wedstrijd tegen Lycurgus werd met 1-3 verloren 
(foto Johanna van Zanten)

Het was gezellig herfststukjes knutselen 
onder leiding van Jantje Ypey in 

het clubhuis van vv GEO. 
V.l.n.r. Madelon Kiel, Greetje den Enting, 

Wilma Tammeling, Giny Kiel en Jantje Ypey 
(foto Truus Top)



14

VAATSTRA

 

 



15

Damesgym Garmerwolde

De dames gymgroep (onderdeel van Sportver-
eniging  Garmerwolde) kan nieuwe aanwas 
gebruiken. Op dinsdagavond van 20.00 tot 
21.00 uur worden, onder begeleiding, de 
conditie en spieren getraind. Soms met muziek. 
Altijd gezellig!
Kom in november een paar keer vrijblijvend 
meedoen in het gymzaaltje bij de sportvelden 
van vv GEO. De jaarlijkse kosten zijn gering. 
Leeftijd tussen 40 en 75+. 
Nadere informatie via app 06 51 140 711 of mail 
elsweerlicht@gmail.com.

Els Knol-Licht

Inzameling kroonkurken en doppen

Weet u dat kroonkurken en deksels van 
con servenpotten, jampotten en dopjes van o.a. 
bierflesjes en koffiemelkflesjes worden 
ingezameld voor het diabetesfonds? Dit is een 
landelijke actie, de ingezamelde kroonkurken 
e.d. worden op een bepaald moment naar een 
onttinnings fabriek in Leeuwarden gebracht en 
hier krijgt het diabetes fonds dan geld voor.
De kroonkurken, schone deksels en doppen 
kunnen worden ingeleverd bij de fam. Menger, 
Meester Rijkensstraat 1 te Garmer wolde. Wij 
zorgen er dan voor dat ze op een inzamelpunt 
komen. 
Doppen van wijnflessen en olijfolie - 
flessen kunnen niet ingeleverd worden; deze zijn 
van aluminium, de doppen moeten magnetisch 
zijn.

Namens het diabetesfonds 
alvast hartelijk bedankt.

Oproepjes

Stoomfluitje
Te koop: aanmaakhoutjes, nestkastjes, 
voedertafels, voederhuisjes (hangend en 
staand), voederplankjes, pindakaashouders 
enz. R.J. Ganzeveld, W.F. Hildebrandstraat 45 
in Garmerwolde, tel. 050 541 4314. 

Wist-u-dat…
•  de AED die bij het dorpshuis in Garmerwolde 

hing voorlopig is verplaatst naar de buiten-
muur van Het Geweide hof?

•  de overige AED’s bij de dokter en voetbalclub 
GEO hangen?

•  de AED in Thesinge bij Trefpunt onder de 
overkapping van de fietsenstalling hangt?

•  toneelvereniging WWK woensdag 27 novem-
ber langs de deur komt met banketstaven?

•  u deze voor € 3,50 per stuk of 2 voor 6 euro 
kunt aanschaffen?

•  u de banketstaven ook vooraf kunt bestellen 
bij Renger de Vries: 06 21 406 168?

Ei ei
Lekker vers?
Een lekker ei is voor de meeste 
mensen een ei met veel eigeel 
(De Haan ontmoette in zijn 

leven slechts een keer iemand die eiwit 
lekkerder vond dan eigeel). 
Het zijn vaak de kleine eitjes die relatief 
meer geel bevatten; als je graag ei eet raadt 
De Haan je aan twee kleintjes te nemen.
Een vers ei kenmerkt zich door een hoge 
cohesie van het eiwit.  
Je ziet dan bij het bakken in de pan dat het 
eiwit rond de dooier hoog blijft. Bij een ouder 
ei stroomt het eiwit vlak uit tot een grotere 
plas. Eigenlijk wel beter dus: het wit stolt dan 
sneller zodat de dooier vloeiend blijft.
Een vers ei laat zich hardgekookt ook erg 
beroerd pellen: de verbinding tussen het 
vlies en het eiwit is dan nog heel stevig.  
Heeft een vers ei dan nog wel voordelen, 
vraagt u zich nu af? Jazeker, want de sterke 
cohesie van het eiwit zorgt voor een heel 
goed resultaat wanneer men het wit opklopt: 
steviger en romiger dan dat van een oud ei. 

Ook bij pocheren is het resultaat bondiger en 
fraaier. Zachtgekookt is de smaak ook 
optimaal (want er heeft nog geen enkele 
oxidatie plaatsgevonden). Wel ziet het wit er 
dan erg rul uit, wat sommige angstghazigen 
ongerust kan maken. Verder zakt de dooier 
uit het midden naarmate de veroudering 
voortschrijdt, wat vooral opvalt wanneer het 
ei hardgekookt geconsumeerd wordt. Het 
regelmatig keren van de eieren kan hier iets 
aan verbeteren.
Resumerend: voor gebakken en hardge-
kookte eieren neme men het oudere ei, voor 
de overige toepassingen is vers beter.
Een kippenei blijft zeker drie tot vier weken 
goed (buiten de ijskast, we kunnen dit niet 
vaak genoeg herhalen).
We sluiten deze aflevering af met een oude tip 
van mijn moeder: ruik nooit aan een (open- 
gesneden) zachtgekookt ei; de geur is stukken 
minder prettig dan de smaak die je verwacht.
De volgende keer: hoe kook ik een ei met 
het verwachte eind resultaat?

J. de Haan

Ondanks de historisch lage prijs loont het nog steeds om oud papier in te zamelen. Ook nu we 
onder de gemeente Groningen vallen en de prijs aangevuld wordt tot 45 euro per ton. Door de 
bewoners rondom ’t Klapke in Thesinge wordt elke 6 weken voor ongeveer 10 euro aan oud 
papier aangeleverd. (foto Koos van de Belt)

Werkzaamheden waterleiding
Wat is er gebeurd voor de (industrie)waterleiding? 
Men heeft werkplekken gerealiseerd bij de Rollen 
(plus een werkweg richting Garmerwolde) en 
 achter de Garmerhof. Hier werden op 18 oktober 
vele vrachtwagens met - soms nieuwe - ijzeren 
rijplaten gelost. Men heeft al uitgezet waar de buis 
moet komen en een kraan is al een tijdelijke dam 
richting Zevenhuisjes aan het maken. Ook achter 
de zuivering is een werkplek; hier liggen al buizen 

van 18 meter lang, 60-65 cm doorsnee en circa 2 
cm dik. De buizen zijn gecoat tegen roest. Tijdens 
het lassen worden de buizen met een speciale 
klem bij elkaar gehouden. Het eerste deel van de 
streng die onder de grond doorgetrokken wordt, 
zit aan elkaar. En als alles volgens plan verloopt, 
is men op donderdag 24 oktober ook met het tril-
len van de damwand bij de industriewaterinlaat 
begonnen.

Een lange streng buizen voor de nieuwe drinkwaterleiding ligt klaar (foto en tekst Sieb-Klaas Iwema)
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Agenda

Foto van de maand

Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge

Colofon
Eindredactie
Garmerwolde
Hillie Ramaker-Tepper 050 541 5335
Marja Wijnand-de Poel 06 41 160 523
Thesinge
Yvonne Broekhuizen 06 51 033 796
Rudy Noordenbos 06 54 604 339
Fotograaf Garmerwolde
Vacant
Fotograaf Thesinge
Koos van de Belt 050 302 3432
Henk Tammens 06 50 257 853
Penningmeester
Tjakko Tjakkes 050 549 9344
W.F. Hildebrandstraat 61
9798 PH Garmerwolde
Bank: IBAN NL74 RABO 0320 7057 49
t.n.v. Garmer en Thesinger Express
Abonnementen
Abonnementsgeld: € 16,50 p.j.
Bij autom. incasso: € 13,50 p.j.
Postabonnees: basistarief + porto
Prijs losse krant: € 1,50
Bezorgklachten
bezorgen@gentexpress.nl
of bel met de redactie
G&T Express op het internet
www.gentexpress.nl
Opmaak Aly Pepping Thesinge
Druk NetzoDruk Groningen
Oplage 525 exemplaren

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

Zondag 3 november 
9.30 uur prof. J.W. Maris 
14.30 uur prof. J.W.Maris 
Donderdag 7 november
19.30 uur ds. J. Oosterbroek 
dankdag
Zondag 10 november
9.30 uur dienst
14.30 uur ds. A. Hofland

Zondag 17 november
9.30 uur ds. H.J.Th. Velema
14.30 uur ds. H.J.Th. Velema 
Zondag 24 november
9.30 uur ds. J. Huisma
14.30 uur kand. J. van Limbeek

Elke maandag
Thesinge, Trefpunt; 19.15 uur: 
Yoga.
Elke dinsdag
Garmerwolde, Het Geweide Hof; 
10.00 uur: Volksdansgroep Klank 
en Beweging.
Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.00 - 11.30 
uur: Inloopochtend Noaberstee.
Elke zaterdag
Thesinge, Café Molenzicht; vanaf 
16.00 uur open.
Zondag 3 november
Thesinge, Begraafplaats;  
18.30 - 20.00 uur: Allerzielen.  
Zie artikel
Woensdag 6, 13, 20 en 27 
november
Garmerwolde, Het Geweide Hof  
(6 november) en daarna in het 
gymlokaal; 14.00 - 15.30 uur: 
Korte cursus valpreventie voor 
55+. Opgave bij: Hillie Ramaker, 
tel. 050 541 5335.
Vrijdag 8 november
-  Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 

Ophalen oud papier
-  Garmerwolde, café Jägermeis-

ter; 20.00 uur: Pubquiz Feest-
weekcommissie. Wie is de 
kloukste? Inschrijven als team of 
individueel vanaf 19.30 uur; 
kosten € 2,50 p.p.

Maandag 11 november
-  Sint Maarten

Het vernieuwen van de Lageweg is eindelijk begonnen en 
zal naar verwachting eind november worden afgerond. Dan 
kan deze schaduw weer jarenlang fietsen over een weg 
zonder scheuren en met een strak afgewerkte fietsstrook.  
(foto Koos van de Belt)

-  Zuidwolde, Rietland; 20.00 uur: 
Duurzame avond georganiseerd 
door Energie coöperatie 
Noorddijk. Zie artikel.

Dinsdag 12 november
Garmerwolde, Het Geweide Hof; 
20.00 uur: Klaverjassen bij ‘De 
Soos’.
Donderdag 14 november
Garmerwolde, Het Geweide Hof; 
14.30 uur: Bijeenkomst Garmer-
stee.
Maandag 18 november
Garmerwolde, Het Geweide Hof; 
20.00 uur: Najaarsvergadering 
Dorpsbelangen.
Vrijdag 22 november
Thesinge, Kloosterkerk; 20.00 uur: 
Canta Vaganti met ‘Concert in 
bosbes majeur’. Zie artikel.
Zaterdag 23 november
Thesinge, Trefpunt; 14.00 - 16.00 
uur: Sinterklaasintocht.
Donderdag 28 november
Garmerwolde, kantine vv GEO; 
10.00 uur: Koffiemorgen.
Vrijdag 29 november
Thesinge, Scheuvelhoes; 20.00 
uur: jaarvergadering De Scheuvel.
Zaterdag 30 november
-  Thesinge, Kloosterkerk;  

9.00 uur: Natuurwerkmorgen  
en huldeblijk grasmaaiers.

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

‘De Eendracht’
Zaterdag 28 september werd er in 
café Molenzicht in Thesinge weer 
volop geklaverjast. Helaas kon het 
klaverjassen in augustus, door o.a. 
vakantie, niet doorgaan. Een hoge 
uitzondering in de geschiedenis 
van kaartclub De Eendracht. Dus 
deze zaterdag er vol tegenaan! 

‘De Soos’
De klaverjasavond in oktober heeft 
de volgende uitslag opgeleverd: 
1 Jannes Ramaker 4973
2 Wilma Tammeling 4873
3 Kees Wierenga 4827
De volgende keer is op dinsdag 
12 november, aanvang 20.00 uur 
in Het Geweide Hof in Garmer-
wolde. We zijn dringend op zoek 
naar nieuwe leden.

Aan het eind van de avond werd 
de volgende uitslag genoteerd:
1 Aries Sibma 7606
2 Kees Steenhuis 7256
3 Janny Sibma 6760
Echtpaar Sibma in goede vorm.
Op zaterdag 30 november is 
iedereen welkom die bij kaartclub 
De Eendracht een kaartje wil 
komen leggen. Het is geheel 
vrijblijvend en de ontvangst is met 
koffie/thee/koek! De kaartclub kan 
nog wel wat leden gebruiken. Kom 
eens langs, het verplicht tot niets. 
Graag even een telefoontje naar 
Wim Ritsema: 06 51 533 772. 
Graag tot ziens.

Dick Verweij


