
1

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

45e jaargang - januari 2020

Na een mooie baan 
nu met pensioen

Als revalidatiearts heeft Annemarijke haar stethoscoop niet dagelijks gebruikt, maar nu heeft ze er 
definitief afscheid van genomen (foto Koos van de Belt)

Annemarijke Boonstra kwam in 1980 als net 
afgestudeerd arts naar Thesinge. Ze woont 
inmiddels sinds 1999 aan Molenhorn 7 in 
Thesinge en staat aan een nieuw begin na 
een intensief werkzaam leven. 

Een werkzaam leven
Na haar studie geneeskunde promoveerde 
Annemarijke en koos voor een specialisatie tot 
revalidatiearts. Van het Academisch Ziekenhuis 
Groningen (het huidige UMCG) maakte ze de 
over stap naar Revalidatie Friesland waar ze 
vijfen twintig jaar met veel plezier werkte. 
Revalidatie richt zich op de gevolgen van een 
aandoening en niet zozeer op de oorzaken. ‘Als 
revalidatiearts ben je meer holistisch bezig. Je 
kijkt naar de hele mens, niet alleen naar de 
lichamelijke kant, maar ook naar de psychische 
kant. Wat zijn de lichamelijke gevolgen van bij
voorbeeld een beroerte, maar ook hoe verwerk 
je wat je hebt meegemaakt, hoe ga je met de 
gevolgen om?’
Haar specialisme bij Revalidatie Friesland was 
chronische pijn. ‘Als je chronische pijn hebt kun 
je bepaalde dingen niet meer. Genezen is vaak 
niet meer mogelijk, dat zit veelal in het traject 
voor de revalidatie. Dus gaat het bij chronische 
pijn om de vraag hoe iemand er mee om kan 
gaan. De kwaliteit van leven kan door pijn enorm 
achteruitgaan.’ Die holistische benadering, maar 
ook het samenwerken in een team en het weten
schappelijk onderzoek dat ze erbij deed, gaven 
haar voldoening. Het was een baan van zesen
dertig uur, maar in de praktijk zat  Annemarijke 
ook vaak ‘s avonds te werken. Ze merkte dat het 
genoeg was geweest. ‘Ik voelde altijd wel een 
bepaalde verantwoordelijkheid en een bepaalde 
stress en die ben ik nu kwijt.’ Per 1 november is 
ze vervroegd met pensioen gegaan. Ze kreeg 
een mooi afscheid met liedjes en toespraken.

Met pensioen
Haar kinderen Mark, Alex en Sandra zijn al een 
poos het huis uit. Annemarijke geniet nu van de 
rust. Hoewel rust? Ze is nog bezig met het schrij

ven van een laatste wetenschappelijk artikel. 
Momenteel past ze twee ochtenden in de week 
op haar eerste kleinzoon. Ze zit in het koor 
 TheSingers en vindt zelf eigenlijk dat ze meer 
moet repeteren. En ze is scriba van de PKN 
gemeente. Ook zit Annemarijke in een werk
groep die zich richt op de mogelijkheden van 
woningen voor starters en senioren in Thesinge. 
Ze is vergroeid met Thesinge en woont er al heel 
lang: eerst in de Havenstraat daarna in de 
Kapelstraat en nu dus in het huis dat haar man 
Speedy Sarfo ontworpen heeft. Hij overleed in 
2008. Ze wil graag in het dorp blijven wonen en 
in de toekomst het liefst in een levensloop
bestendige woning.

Inmiddels heeft Annemarijke zich ook opge geven 
voor een cursus Engels. Haar kinderen spreken 
veel beter Engels dan zij en dat vond ze, hoewel 
ze zich best in het Engels kan redden, toch een 
beetje gênant worden. Ze wil dit jaar met de kin
deren en hun aanhang op vakantie naar Ghana, 
het land waar Speedy vandaan kwam. Dan komt 
die cursus Engels vast goed van pas. 
Toch gaat ze op zoek naar een nieuwe uitda
ging. Wat voor uit da ging? ‘Ja, dat weet ik nog 
niet. Het moet wel een beetje in de buurt zijn, 
want ik wil er niet te ver voor moeten reizen. Je 
moet toch ook om het klimaat denken.’

Irene Plaatsman
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De jaarwisseling in Thesinge verliep rustig. 
De schade bleef, voor zover bekend, gelukkig 
beperkt tot een bloempot die het moest 
ontgelden (foto Koos van de Belt)

Ruim voor de kerstnachtdienst begon stroomde 
de dorpskerk van Garmerwolde al vol. 
De kerstboom stond te stralen, de lichtjes brand
den, het koor stond klaar. Alles in orde.
Niet echt alles, bleek al snel, want de organist 
kreeg het orgel niet aan de praat. Toch werd het 
geen stille dienst. Oleg Morozov, dirigent van het 
Gemengd Mannenkoor Garmerwolde, en pianist, 
redde de situatie. Hij nam niet alleen de partijen 
van het orgel over, maar speelde ook enkele 
solo’s. Dirigent en koor kregen veel bijval van 
het publiek. Go tell it on the Mountains, de Abba 
Medley, het werd een spontane singalong. Na 
de toegift The Holy City door vier heren barstte 
het applaus dan ook los. Na afloop van de dienst 
was er als vanouds glühwein en kerstkrans. 

Anne Benneker

Kerstnachtdienst Garmerwolde spontane singalong

Oleg Morozov bracht een spontane singalong teweeg (foto Sieb-Klaas Iwema)

De Trekpadbloazers speelden in de 
nachtelijke uren van kerstnacht 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

In Thesinge werd er weer stevig op los geknald (foto Henk Tammens)

Kerstpuzzel: nog steeds prijzen te vergeven!
De afgelopen weken waren er best wat groepjes 
mensen te spotten die met de kersteditie van de 
G&T in de hand door onze dorpen speurden. 
Mooi om te zien dat het idee van de fotopuzzel zo 
aansloeg! Helaas moeten we deze mensen ver
melden dat we de oplossing nog niet bekend kun
nen maken. Het geval wil namelijk dat er slechts 
twee inzendingen zijn binnengekomen. Deze 
inzenders zijn uiteraard verzekerd van een prijs, 
maar moeten er nog wel even op wachten. Er zijn 
immers nog steeds drie prijzen te ver geven. Ter 
herinnering: onder de goede inzendingen van het 
Garmerwolder woord verloten wij twee prijzen en 

 Extra puzzeltips en -hints 
 
•  Meerdere ogen zien meer.
•  Neem de tijd om rond te kijken: een 

goede wandeling door het dorp duurt 
ongeveer een uur.

•  Het is zeker niet verboden om te 
vergelijken met ‘de buren’.

•  Alles ligt binnen de bebouwde kom.  
NB: Garmerwolde eindigt niet bij de 
Rijksweg!

•  Op gentexpress.nl/fotos staan de kleuren
foto’s.

•  Opgave 6 t/m 10 liggen letterlijk op (bak)
steenworp afstand van elkaar; op 
hetzelfde veldje.

•  Idem voor opgave 20 t/m 23.
•  Laat u niet misleiden bij opgave 11 en 18!
•  Opgave 14 is best moeilijk te vinden, 

maar ligt vrij centraal.

onder die van Thesinge eveneens twee prijzen 
(namelijk een Agrishopbon van € 10,00) en er is 
een hoofdprijs (Agrishopbon van € 25,00 en 
natuurlijk eeuwige roem) voor de puzzelaar die 
beide woorden goed heeft. U kunt dus alsnog 
kans maken op een van deze prijzen door vóór 
20 februari uw oplossing te sturen naar de G&T
redactie via puzzel@gentexpress.nl of in te leve
ren bij een van de bekende redactieadressen (zie 
colofon). Mocht u de fotopuzzel nog niet hebben 
gemaakt, dan kunt u dat dus nog steeds doen en 
kans maken op de mooie prijzen. 

Dr B. Denker
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Helaas begon nieuwjaarsochtend voor meerdere bewoners met een 
zware kater. 
Vanaf de Rijksweg, waar beide bushokjes werden vernield, liepen van
dalen door Garmerwolde om daar meerdere auto’s te vernielen: ramen 
sneuvelden, tankdoppen werden opengebroken en de brandstof werd 

Kloksmeren in Garmerwolde 
Het was nog even spannend of de kerktoren en de klok van Garmerwolde weer gebruikt 
konden worden voor het jaarlijkse kloksmeren. Maar gelukkig, dat kon. Een grote groep 
dorpelingen kwam al dan niet met gasten naar de toren om het nieuwe jaar in te luiden. 
De Plaatselijke Commissie van de kerk schonk een borrel om de kelen te smeren. Een 
traditie om in stand te houden! 

Anne Benneker

Oudjaarsdag op schoolplein Garmerwolde

Zware vernielingen in Garmerwolde
dusdanig vervuild dat auto’s hierdoor total loss werden verklaard. 
Indien mensen iets hebben gezien, neem dan alsjeblieft contact op met de 
politie. De vandalen mogen zich ook persoonlijk melden bij de eigenaren.

Naam bekend bij de redactie

Al enkele jaren werden in de L. van der Veen
straat op oudjaarsdag oliebollen gebakken in 
een klein dorpsgezelschap. Eén van de dorps
genoten zag hier iets in om te organiseren voor 
het hele dorp op 31 december. Er werd subsidie 
aangevraagd en verkregen. Er werden twee 
overlegmomenten belegd om de ins en outs 

voor het evenement door te nemen: welke hoe
veelheden eten en drinken zijn er nodig, hoe 
versieren we het plein en hoe betrekken we 
groot en klein? Middels een flyer en Facebook 
werden de dorpsgenoten uitgenodigd. 
Eindelijk was het zover. Om 14.00 uur startte het 
middagprogramma met carbid schieten bij vv 

GEO, georganiseerd door SiebKlaas. Vanaf 
16.00 uur was er de mogelijkheid om oliebollen 
en appelflappen te bakken, en gezellig glühwein 
of iets anders te nuttigen bij één van de vuur
tonnen. Om 19.00 uur was er voor de kinderen 
een mooie vuurwerkshow. Voor we er erg in had
den, was de aangekondigde eindtijd verstreken. 
Na afloop is de organisatie zeer tevreden over de 
opkomst en de positieve reacties. 
Dit is een  stimulans om het voor komend jaar 
weer te organiseren. Iedereen bedankt voor de 
gezelligheid!

Henk, Monique, Jan-Willem, Maud,
Huub, Ympje, Annemieke en Richard

  Het feest op het schoolplein was een groot succes (foto Jan-Willem van Geffen)

  De oma van de familie Hoiting heeft heel 
veel appels geschild en bollen gebakken. Ze 
waren lekker. Hulde! (foto Sieb-Klaas Iwema)

Er wordt geproost op 
een nieuw jaar tijdens 
de Nijjoarsveziede 
van Garmerstee 
(foto Sieb-Klaas 
Iwema)
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Op zaterdagavond 18 januari heet Alex Mol-
lema namens Dorpsbelangen de zestig aan-
wezigen van harte welkom en hij wenst allen 
een goed, gelukkig en gezond 2020. Het is 
de eerste keer, na dertig jaar Café Molen-
zicht, dat dit festijn in dorpshuis Trefpunt 
wordt gevierd. Dora Westra, eigenaar van 
het dorpscafé, had aangegeven dat ze hier-
mee wilde stoppen. Nu is ze als gast aan-
wezig en kan zich lekker laten bedienen door 
een aantal vrijwilligers van Trefpunt. 

Het is ook de eerste keer dat Roelie Dijkema na 
ruim dertig jaar niet aanwezig is. Dat houdt ook 
direct in dat we haar terugblik over het afgelopen 
jaar moeten missen. Terugblikken waarbij hilari
sche stunten en anekdotes van dorpsgenoten, 
het aantal ‘potjes’ dat werd geboren en het 
 noemen van de gestorvenen op ludieke wijze 
werden beschreven en vertolkt door haarzelf als 
Pieternel en Thomasvoar door Roelf Jansen en 
interim Jan Mollema. Het bestuur heeft uit res
pect besloten om Thomasvoar en Pieternel niet 
voort te zetten. Dit omdat het niet te evenaren is 
en ze op zoek zijn naar vernieuwing. Dit jaar is 
het jammer genoeg niet gelukt om een beschou
wing over 2019 te realiseren. Wie weet is er dit 
jaar iemand die ideeën heeft om dit in een 
nieuwe vorm te verzorgen en te presenteren? 
Vaste onderdelen zoals de tombola met mooie 
prijzen en de brandewien met rezienen, naar 
recept van Menna Van Zanten en gemaakt door 
zoon Kor, zijn in deze nijjoarsveziede nieuwe 
stijl behouden gebleven. 

Crazy Bingo en Minute to win it
Het in 2019 ingevoerd spelevenement bleek zo 
succesvol dat dit deze avond weer wordt inge
zet. Uiteraard is het gemakkelijker om een gast 
of band uit te nodigen voor vertier, want de voor

Aan het eind van de spelrondes blijheid en gezelligheid in de zaal (foto Wolter Karsijns)

Nijjoarsveziede Thesinge Een nieuw decennium, een nieuwe stijl

bereiding, de uitvoering en de jurering van de 
spellen vraagt veel tijd en creativiteit van de 
bestuursleden van Dorpsbelangen. En dat heb
ben ze heel goed gedaan! Door acht groepen 
werden er vier spelrondes Crazy Bingo 
gespeeld, waarbij in de eerste rondes kennis 
van het dorp, met name de geografie en huis
nummers, handig was. In de derde ronde las 
Madelon Otten een door Rudy Noordenbos 
geschreven verhaal voor waarin cijfers waren 
verborgen. Afsluitend nog een vierde ronde met 
verborgen cijfers in muziekfragmenten en titels. 
Al met al zorgde dit voor veel samenhang tussen 
tafelgenoten en competitie tussen groepen 
onderling. Bij het spel Minute to win it werd een 
aantal spellen op het podium gespeeld. Met 

goedkope huis, tuin en keukenspullen, zoals 
tissues, schroeven, tandenborstels en bekers, 
werden behendigheidsopdrachten uitgevoerd. 
Het liep al tegen twaalven toen de gewonnen 
schalen met hapjes waren verdeeld onder de 
aanwezigen; winnaar of niet, iedereen kon mee 
smikkelen! 

Ben jij enthousiast geworden om in een verslag 
het jaar 2020 te presenteren of om als deel
nemer van projectgroep de Nijjoarsveziede 
2021 te organiseren? Meld je aan bij Dorps
belangen Thesinge via 06 29 036 162 of 
dorpsbelangenthesinge@gmail.com.

Roelie Karsijns-Schievink

Op woensdag 26 februari 2020 komen twee 
studenten geschiedenis van de Rijksuniver-
siteit Groningen naar dorpshuis Trefpunt 
in Thesinge om te vertellen over hun onder-
zoek. Elvira Ambrosius onderzocht de inhoud 
van de getijdenboeken uit het  Thesinger 
Klooster. Reinder Klinkhamer richtte zich op 
de ontwikkeling van de waterschappen in de 
veertiende en vijftiende eeuw. 
Aanvang: 20.00 uur. Entree: gratis.

Innerlijke wereld
Dat de nonnen in Thesinge boeken schreven, zal 
bij veel mensen in het dorp en de omgeving wel 
bekend zijn. Het waren getijdenboeken. En ze 
werden schitterend versierd. De versieringen 
waren zelfs zo bijzonder dat eerdere onderzoe
kers zich vooral daarop hebben gericht. Ambro
sius interesseert zich echter meer voor de 
inhoud. Om er achter te komen hoe de getijden
boeken precies werden ingevuld, keek ze naar 
verschillende getijdenboeken uit Thesinge en 

Studenten vertellen in Trefpunt
Wat schreven de nonnen in Thesinge? Hoe ontwikkelden de waterschappen zich?

Selwerd. Ook die van de Thesinger non Stine 
Dutmers. Met haar onderzoek is Ambrosius meer 
te weten gekomen over de innerlijke wereld van 
de kloosterlingen.

Zijlvesten
Na de ontginning van de aanwezige veenlagen 
in de tiende en elfde eeuw begon de bodem in 
de provincie Groningen te dalen en slibden de 
mondingen van de rivieren dicht. Om droge voe
ten te houden, het regenwater af te voeren en 
het zeewater te weren, moesten de Groningers 
op grote schaal samenwerken. Zo ontstonden 
de waterschappen, onder andere het Generale 
Zijlvest der Drie Delfzijlen en het Winsumer en 
Schaphalsterzijlvest. Hierin speelden de kloos
ters, als grootgrondbezitters, een vooraan
staande rol. Klinkhamer heeft onderzocht hoe 
men deze samenwerking in de veertiende en 
vijftiende eeuw organiseerde en waarom ze 
dat op die manier deden.
Op thesinge.com staat een link naar de scripties 

van de studenten. De avond is een initiatief van 
de Historische Commissie Thesinge. Informatie: 
Edzard Krol, telefoon 050 302 1080.

Edzard Krol

Een pagina uit het in Thesinge 
 geschreven getijdenboek van rond 1515 
(foto Universiteitsbibliotheek Groningen)
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In deze tijden van privatisering, en dienten-
gevolge de teloorgang van ons openbaar 
vervoer, lijkt het nogal moeilijk dit ov nog aan 
te prijzen. Maar Lex van Rootselaar draagt 
met een haast jongensachtig enthousiasme 
de boodschap van het openbaar vervoer uit.

Hij doet dat in de hoedanigheid van ovambassa
deur en houdt elke eerste vrijdag van de maand 
zitting in de bibliotheek in Ten Boer. Mensen met 
vragen over het ov kunnen dan bij hem terecht. 
Ik bezoek hem daar en zie voor mijn ogen dat een 
mevrouw wordt geholpen bij het plannen van een 
zo efficiënt mogelijke reis naar Lewenborg om 
daar boodschappen te doen, zonder uren te hoe
ven wachten op het busje terug. Lex puzzelt wat 
in de dienstregeling en biedt haar een oplossing. 
Een andere dame wil weten waarom er geen 
mooie kortingsacties meer zijn. Lex weet dat elke 
ovonderneming op eigen gezag acties heeft en 
dat ze maar goed hun publicaties moet volgen. 
En een heer laat zich uitleggen hoe de NSreis
planner op internet werkt.

Van jongs af aan
Lex vertelt dat hij als tiener al liever in een bus 
of trein zat dan achterin de auto van zijn vader. 
Hij haalde destijds wel zijn rijbewijs, maar heeft 
nooit een auto bezeten. ‘Waarom zou je?’, 
grijnst hij, ‘In de bus, tram of trein kun je de hele 
trip onbekommerd om je heen kijken.’
Toen hij in Amsterdam ging studeren (Sociale 
Geografie) besloot hij elke bus en tramlijn uit te 
proberen en leerde zo de stad snel kennen. Ook 
nu hij in Groningen (Delfzijl) is beland wil hij 
weer alle lijnen een keer uitproberen.

Ov-ambassadeur houdt spreekuur
Na bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
te hebben gewerkt als beleidsmedewerker Ver
keersveiligheid, werd hij zelfstandig adviseur 
voor stichtingen en verenigingen. Maar open
baar vervoer bleef zijn hobby en zo werd hij 
onder andere vrijwilliger om ziekenhuispatiën
ten te adviseren over vervoer als ze geen auto 
meer konden rijden. In de provincie Gelderland 
was hij provinciaal ovambassadeur. In die rol 
hielp hij vooral ouderen op weg om het open
baar vervoer te leren kennen en te gebruiken. 
Hij deed dat in zijn toenmalige woonplaats 
 Barneveld, maar verhuisde een dik jaar geleden 
dus naar Delfzijl. ‘Vanwege de goedkope 
woningmarkt. En nee’, voegt hij eraan toe, ‘ik 
was niet bang voor aardbevingsschade.’

Voorlichting
Toen Lex hoorde dat er voor de regio Noordoost
Groningen ovambassadeurs werden gezocht 
was hij er als de kippen bij. Werk Op Maat in 
Uithuizen coördineert de inzet, aangestuurd 
door het OV-Bureau Groningen Drenthe dat het 
openbaar vervoer per bus in deze regio’s ont
wikkelt, beheert en organiseert.
Het idee van ovambassadeur stamt uit Zeeland 
en is later verspreid over het land. Ovambassa
deurs lichten dus voor, maar kunnen ook (via de 
Wmo) aan individuele reisbegeleiding doen. Ook 
worden bejaardenhuizen bezocht. Lex geeft er 
dan een presentatie, maakt een proefritje met 
belangstellenden en komt daarna regelmatig 
terug voor een spreekuur.
En hij zit dus elke maand in de bibliotheek van 
Ten Boer om mensen kennis te laten maken met 
het openbaar vervoer en ze specifieke reis

adviezen te geven, vragen te beantwoorden 
enzovoort.

Droomt u er wel eens van om meer van het ov 
gebruik te gaan maken? Bezoek dan deze bij
zonder aardige en bereidwillige heer. Elke eer
ste vrijdag van de maand van 14.00 tot 16.00 
uur dus.

Jan Ceulen

PS Als huiswerk voor dit interview was Lex van 
plan onze buurtbus 563 (van Ten Boer naar 
Lewenborg) uit te proberen, maar het busje reed 
vanwege de schoolvakantie niet …

Lex van Rootselaar in de bieb van Ten Boer 
(foto Jan Ceulen)

Eind november 2019 is Winy Remerie over-
leden. Een vaste waarde bij het Gemengd 
Mannen Koor Garmerwolde en de koffiemor-
gen.

Gemengd Mannen Koor Garmerwolde
Winy was een van de eerste leden van het 
GMKG. Vanaf januari 1994 eigenlijk altijd aan
wezig, zowel zingend in het koor als regelend 
binnen het bestuur. Vanaf het begin heeft ze het 
secretariaat op zich genomen, af en toe aange
vuld met het regelen van de financiële kant. 
Op repetities nam ze, staande bij de bassen, 
hen met haar enthousiasme en vaste stem op 
sleeptouw. Winy had wel een duidelijke mening 
over het repertoire en ook over hoe het moest 
lopen binnen het koor. Het moest vooral een 
vrolijke avond zijn, maar een beetje serieus 
oefenen hoorde daarbij. Dus graag grappen tus
sendoor; té serieus was niet de bedoeling. Toen 
dreigde dat ze er (deels) niet meer bij kon zijn 
had ze daar behoorlijk de pest over in.
De door Winy geschreven notulen zijn legen
darisch. Uitgebreid werden de gesprekken 
beschreven en zelfs gemaakte grappen kwamen 
terug. Wel was altijd geheel duidelijk wat er was 
afgesproken. Ook de administratie voor optre

In Memoriam Winy Remerie
dens, repetities en andere zaken was altijd goed 
geregeld. Leuke uitnodigingen en een uitgebreid 
verslag. 

Koffiemorgen
Winy was vanaf februari 1995 voorzitter van de 
koffiemorgenclub. En wat voor een voorzitter! 
We denken met dankbaarheid en respect terug 
aan haar enorme inzet, oprechte belangstelling, 
humor, recht voor zijn raap uitspraken en prach
tig geschreven kaarten met leuke pakkende 
teksten. 
En altijd opgewekt; haar motto was: niet klagen 
maar dragen. Er kon smakelijk worden gelachen, 
maar ook serieuze zaken schuwde ze niet.
De drie k’s van onze koffiemorgen zijn koffie, 
kauwen en kletsen: samen koffie (of thee) drin
ken, wat lekkers erbij en kletsen over gewone 
dagelijkse dingen die ons bezighouden. Ook 
een ‘programma’ wordt door de bezoekers zeer 
op prijs gesteld. Winy heeft met haar wellui
dende stem talloze verhaaltjes en gedichten 
voorgelezen, foto’s en dia’s over onder andere 
de natuur getoond en quizzen met makkelijke en 
moeilijke vragen in elkaar gedraaid. Ze wist ons 
altijd weer te verrassen.

G&T
Ook aan de G&T heeft Winy haar steentje bijge
dragen en de foto’s, gemaakt door haar man 
Henk, voorzien van leuke onderschriften.

Winy’s overlijden heeft ons allen zeer geraakt. 
We zullen haar missen.

Marian Baarda en Hillie Ramaker

Graag willen wij als familie iedereen 
hartelijk danken voor hun steun, berichtjes 
en kaartjes in de periode voor en na 
Winy’s overlijden.

Henk en Hilde Remerie

Winy Remerie (foto Henk Remerie)
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Het is alweer een tijdje geleden dat de kinderen 
van vv GEO bij u aan de deur zijn geweest met 
de loten van de Grote Clubactie.
Via deze weg willen wij u heel erg bedanken: 
samen hebben we een heel mooi bedrag binnen 
gehaald van € 884,90. Hier zijn wij natuurlijk 
heel erg blij mee!
Met het bedrag dat is opgehaald wordt er onder 
andere een vrienden/vriendinnendag georgani
seerd, waar we leuke voetbalactiviteiten gaan 
doen, samen gaan eten en heel veel lol met 
elkaar gaan hebben. 
Daarnaast wordt er ook een gedeelte besteed 
aan nieuwe trainingspakken voor de jeugd. 
Namens jo9 & jo11 willen wij u bedanken voor dit 
geweldige bedrag.

Miranda Winkels

De Grote Clubactie 
vv GEODe dorpshuissessies zijn terug van een jaar 

weggeweest. Voorlopig nog even niet op 
de oude vertrouwde plek in dorpshuis De 
Leeuw in Garmerwolde, dat nog volop ver-
bouwd wordt, maar op een locatie in een 
dorp verderop: Thesinge. 
In dorpshuis Trefpunt zal op 8 februari de 
eerste van een nieuwe serie concerten 
plaatsvinden. Als vanouds met drie bands, 
de toegang is gratis.

De bands
De avond begint om half negen met een optre
den van de veteraan van de avond: Harry van 
Lier. Bekend van de band van z’n beroemde 
bluesbroer Hans, en de Groninger legenden  
AA & the Doctors. Tegenwoordig is hij met z’n 
gitaar en mondharmonica zelf de hoofdact. Zijn 
repertoire van blues, jazz en pop bevat eigen 
nummers én covers. Tijdens deze dorpshuisses
sie krijgt hij gezelschap van Anna Boon, op 
dwarsfluit en sopraansax. Onder z’n eigen 

Dorpshuissessies in Thesinge
naam heeft hij inmiddels drie albums uitgebracht.
Dan is er Groundlift: een band die al 25 jaar 
bestaat. Begonnen als duo maar inmiddels 
 opererend als kwartet. Waarbij gedurende de 
jaren de keyboardspeler drummer werd en de 
geluidsman toetsenist. Ze houden van dystopie, 
hartzeer en melancholie. Wat dat voor muziek 
oplevert is lastig onder woorden te brengen. 
Zien en ervaren: daar gaat het om bij Groundlift.

Tenslotte is er de nieuwe formatie KWAD: een 
band die in elk geval voor een kwart uit Thesin
gers bestaat. Lokaler dan dat wordt het niet want 
de andere drie komen uit Den Haag, Groningen 
en Noordwolde. Ze spelen een frisse mix van 
blues, pop en rock. Hoofdzakelijk covers, maar 
je weet het maar nooit  wellicht hebben ze de 
afgelopen periode ook zelf nog nummers 
geschreven.
Aanvang: 20.30 uur, entree gratis.

Ton Ensing

In de Garmer & Thesinger wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van 
de stand van zaken van de verbouwing van dorpshuis De Leeuw. Een paar 
dingen zijn zeker het vermelden waard:
•  Het H.S. Kammingafonds heeft de toegezegde subsidie nu al aan ons 

uitgekeerd. Normaliter betaalt het Kammingafonds pas na afloop van het 
project. Omdat we inmiddels over de helft van het project zijn, hebben we 
het fonds gevraagd of uitbetaling van de subsidie nu al mogelijk zou zijn. 
Op ons verzoek is positief gereageerd. Dat scheelt ons € 30.000,00 aan 
overbruggingsfinanciering. Toch weer mooi meegenomen (ook al is de 
rente nu laag).

•  De pannen liggen er inmiddels allemaal op. Rode pannen op het achter
huis (zaal en entree) en zwarte pannen op het voorhuis.

•  Binnen zijn inmiddels ook alle vloeren gestort en afgewerkt (gevlinderd). 
Overal ligt vloerverwarming als basisverwarming. Per vertrek regelbaar. 
De piekverwarming gebeurt met radiatoren (onder andere in het café) of 
luchtverwarming (in de zaal). Ook weer per vertrek regelbaar. Voldoende 
verse lucht wordt verkregen via een gebalanceerd ventilatiesysteem met 
warmteterugwinning. En er wordt alleen geventileerd als dat nodig is. Dat 
gebeurt via CO2monitoring en vervolgens aansturing van de ventilatoren.

•  Aannemer Havenga verwacht nog steeds dat de planning gehaald 
wordt. Het weer zit tot nu toe mee. Dat betekent dat de bouw eind maart 
afgerond zal zijn. Daarna komen nog de keukeninrichting, de pvc 
vloeren, de inrichting van de zaal en het café enzovoort. Optimistisch 
bekeken zou dan eind mei ons dorpshuis weer open kunnen.

Bouw dorpshuis De Leeuw gaat gestaag door

•  Afgelopen najaar kwam het Loket Leefbaarheid van de provincie Gronin
gen met nieuwe subsidiemogelijkheden. We hebben een paar weken 
geleden een aanvraag ingediend voor de gedeeltelijke subsidiëring van 
de bouw begeleiding.

Verder nog: heeft u zin of interesse om komend jaar iets voor ons dorps
huis te gaan doen? Geef even een seintje, dan bekijken we de mogelijk
heden. Binnen het bestuur zijn (en komen) interessante functies vrij.

Namens het bouwteam, Henk Vliem

De pannen liggen klaar om gelegd te worden (foto foto Sieb-Klaas Iwema)

Voor het tweede zonnedak geeft de Energie 
Coöperatie Noorddijk 200 certificaten van elk 
250 kWh uit. De reserveringen hiervoor naderen 
al de 100! Als u belangstelling heeft reserveer 
dan via onze website. Binnen een jaar of zes 
heeft u uw investering al terugverdiend.
Naast dit tweede zonnedakproject heeft het 
bestuur recent meer initiatieven genomen. Zo 
zijn we  met een concrete plek in gedachte  een 
onderzoek gestart om een of meer windmolens 
te plaatsen. En met de landelijke ontwikkelingen 
in het achterhoofd (klimaatakkoord) gaan we 

Tweede zonnedak voor Noorddijk en omgeving
kijken of we Noorddijk aardgasvrij kunnen 
maken. 
Op onze site vindt u tevens een verslag van een 
bijeenkomst over de Regionale Energie Strate
gie (RES). In het kader van het Klimaatakkoord 
heeft elke regio in Nederland de opgave om 
enerzijds meer elektriciteit op te wekken met 
wind en zon en anderzijds om wijken en dorpen 
aardgasvrij te maken. De provincie Groningen is 
een van deze regio’s. De overheden in onze 
provincie hebben inmiddels gezamenlijk een 
programmabureau opgericht om deze opgave in 

te vullen. Het genoemde verslag betreft de eer
ste achterbanbijeenkomst met de energiecoö
peraties in de provincie. Als coöperaties kunnen 
we een belangrijke rol spelen bij de manier 
waarop deze opgave wordt ingevuld en daar
mee ook een (flink) aandeel verwerven in het 
eigenaarschap van deze groene energie. De 
inkomsten daaruit vloeien dan niet weg zoals 
met de aardgasbaten is gebeurd, maar komen 
ten goede aan de inwoners hier.

Theo Maas
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Was het een vooruitziende blik? Op de uit-
nodiging stond aanvang 20.00 uur, maar om 
20.20 uur opende voorzitter M. Wierenga 
deze 96e vergadering. Dit jaar (op 1 decem-
ber 2020) bestaat De Scheuvel 100 jaar (in 
de jaren 1942-1945 werd er niet vergaderd).

Er wordt mededeling gedaan van de afwezigheid 
van W. Ritsema, J. v.d. Veen en P. van  Zanten. 
De vergadering wordt in het rookvrije Scheuvel
hoes gehouden. Dat was in de jaren dertig wel 
anders. De bestuursleden rookten sigaren, 
getuige de rekening van K. Schipper (van het 
café) die voor fl. 4,20 sigaren verkocht.
En toen was er koffie. Een van de twee aanwe
zige dames, T. SchuppertPlijter, vroeg of er geen 
koekjes waren. Daar had ze gelijk in, want koffie 
zonder koek(jes) is als een café zonder bier. Bij 
de vergaderingen die vroeger gehouden werden 
in café Schipper of café De Waaij werd er koek 
geleverd à 22 cent per stuk door bakker Mulder 
(hervormd) of bakker Van Ketten (gereformeerd).
Verder werden nog de volgende zaken bespro
ken: het afgelopen seizoen is er voor gekozen 
niet met de jeugd naar Kardinge te gaan. Dit 
vanwege het ontbreken van natuurijs, waardoor 
er geen extra inkomsten zijn geweest. Dat was 

Het gaat weer snel dit schaatsseizoen! Hoog 
tijd u weer op de hoogte te stellen van onze 
landelijke toppers met Garmerwolder roots, 
die overigens beiden in het weekend van 
25-26 januari meededen aan het NK Sprint 
in Heerenveen. Even ter herinnering: vorig 
jaar werden ze daar respectievelijk 3e en 9e.

Lennart Velema
Zoals vermeld in een eerdere editie van de G&T 
ging Lennarts seizoen zeer voortvarend van 
start met een persoonlijk record (PR) op de 
500m van 35.04s, waardoor hij ook nog eens in 
de Adivisie mee mocht schaatsen bij de wereld
bekerwedstrijd (WB) in Minsk. Het gaat zelfs zo 
lekker dat Lennart tegenwoordig een vaak 
geziene gast is op de WBwedstrijden: hij 
schaatste in december ook in Polen, Kazach

IJsvereniging De Scheuvel (anno 1920)
in 1924 wel anders: dan komt J. Heidema met 
een paard op het ijs en zorgt voor bezems (voor 
de baanvegers) à fl. 3,20.

Over geld
Soms gaat het niet over schaatsen. Zoals bij
voorbeeld het onderwerp WOZ, iets waar de 
vereniging in het verleden nog nooit mee is 
geconfronteerd. Echter ditmaal wel. Dat komt 
door de overgang naar de gemeente Groningen. 
De aanslag was € 219,90. Er is bezwaar aan
getekend en uiteindelijk heeft men € 162,00 
teruggekregen.
Het afgelopen jaar is er verlies geleden. De 
belangrijkste redenen zijn dat er veel onderhoud 
verricht is en dat er veel stroom is verbruikt. De 
boosdoeners van dat laatste lijken de elektri
sche kachels. Verwacht wordt dat door het 
lagere onderhoud komend seizoen weer gelijk 
of winst gedraaid kan worden.
Vervolgens kwam de kascommissie aan het 
woord, bij monde van A. J. Ridder en K. Kol 
(Azn.). Het was heftig, maar alles klopte zeiden 
de heren. Tevens stelde men voor de contributie 
naar € 10,00 te verhogen. In de jaren twintig en 
dertig betaalde men 50 cent en arbeiders (3 man) 
25 cent.

Ook de beide predikanten, Van Wijk (gerefor-
meerd) en Winsemius (hervormd), konden blijk-
baar schaatsen, want ook zij waren lid.

Nieuw bestuur
Bij de bestuursverkiezing waren aftredend:  
J. van der Veen (niet herkiesbaar) en J. Ensink 
(niet herkiesbaar), zodat er nog een Dolfijn (Jan) 
in het bestuur blijft. In hun plaats werden geko
zen: K. Kol (Azn.) en R. de Vries (Rzn.). Het 
bestuur bestaat nu uit: J. Dolfijn (lid), K. Kol , (lid)
K. Ganzeveld (lid), R. de Vries (lid), M. Wierenga 
(voorzitter  vroeger heette dat president), H. 
Wind (secretaris) en P. van Zanten (penning
meester).
En dan is het pauze, met lootjesverkoop door  
M. Withaar, de andere aanwezige dame.
De vergadering wordt gesloten met een uitnodi
ging aan iedereen om langs te komen op de 
oudejaarsborrel. Daarna volgt de tombola en 
verkoop van de meterslange worst.
Op de laatste vrijdag van november dit jaar is er 
weer een vergadering. Dat is een jubileumver
gadering in Trefpunt. Er zijn nu ongeveer 200 
leden, er kunnen nog meer bij!

Jakob van der Woude

Verslag van een vergadering

Schaatsers Velema en Stollenga op dreef
stan, en op de supersnelle Olympische baan 
van Nagano in Japan. Dat laatste wierp zijn 
vruchten af: op de 500m dook hij voor het eerst 
in zijn leven onder de 35 seconden, waarmee 
zijn PR nu op 34.98s staat. Zijn zelfbepaalde 
hoofddoel van dit seizoen, onder deze magische 
grens rijden, is dus al zeer snel bereikt. Ik zou 
zeggen: aan de champagne en de schaatsen in 
het vet, haha. Maar nee hoor, tussen kerst en 
oud en nieuw werd hij bij de NK Afstanden 
gewoon weer 7e op de 500m en 4e op de 1000m 
– het klinkt inmiddels al niet eens meer speciaal.
Afgelopen weekend op het NK Sprint was het 
bloedspannend, met snelle tijden en diskwalifi
caties en valpartijen van concurrenten. Na de 
derde afstand stond Lennart zelfs eerste! Helaas 
gooide Kjeld Nuijs roet in het eten en werd met 
een verschil van slechts 0.11 seconden Neder

lands kampioen. Daarmee gaat helaas een tic
ket voor het WK in Hamar (Noorwegen) aan 
Lennarts neus voorbij, maar wat een prestatie 
weer!

Esmé Stollenga
Ook Esmé Stollenga is op dreef. Vooreerst: haar 
rug speelt nu eens geen parten (zie de G&T van 
februari 2017). In november schaatste ze de 
1000m al tot op 0.2s van haar PR en hetzelfde 
deed ze in december op de 500m. In het week
end van 11 januari reed ze tijdens de Utrecht 
City Bokaal alle afstanden binnen de top 5 en 
schaatste zo een ticket voor het NK Sprint bij
een. Ook zij kwam 25 en 26 januari in actie in 
Heerenveen, waar ze op een verdienstelijke 13e 
plaats in het eindklassement eindigde.

Harjo de Poel

In het kader van de feestweek Beestenboel in Thesinge wordt er een foto
wedstrijd georganiseerd met als thema ‘Dieren gefotografeerd in Nederland’. 
Deelnemers kunnen maximaal drie van hun fraaiste, grappigste of ontroe
rendste foto’s inleveren van in Nederland voorkomende dieren of activiteiten 
van of met deze dieren.
De foto’s worden opgehangen in de feesttent. Bezoekers kunnen een stem 
uitbrengen op de in hun ogen mooiste foto, waarna aan het eind van de week 
de uitslag bekend wordt gemaakt. De winnaars ontvangen een leuke prijs. 
Wil je meedoen aan deze wedstrijd? Duik dan in je archieven of schiet in de 
komende drie maanden nog een prijswinnende foto, druk die af (formaat 
maximaal 15x20 cm) en lever de foto’s in bij mij aan Schoolstraat 4 voor het 
begin van de feestweek.

Koos van de Belt

Fotowedstrijd feestweek Thesinge

Mussen hebben de FEBO in Thesinge ontdekt (foto Koos van de Belt)
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Het heeft niets met ijs te maken, maar de 
uitvinding van de stoommachine heeft ge-
zorgd voor de oprichting van ijsvereniging 
Presto in 1879. Vanaf 1850 schakelde de 
industrie in Nederland over op stoommachi-
nes. Dat had tot gevolg dat mensen minder 
zwaar lichame lijk werk hoefden te doen - dat 
deed de stoommachine voor hen - waardoor 
ze meer energie over hadden om aan sport 
te gaan doen. Eerst gold dit alleen voor de 
rijkere mensen, later voor iedereen die dat 
wilde.

Hoogtepunten
Hoe die oprichting van Presto precies is verlo
pen weten we niet meer, maar wel wat het tot 
vandaag heeft opgeleverd. Van schaatsen op 
het Damsterdiep tot schaatsen op de ijsbaan bij 
vv GEO en Kardinge. Dat Presto al heel lang 
schaatstochten organiseert, bleek toen Frouwke 
de Vries op de barbecue afgelopen december 
een medaille liet zien van een Presto toertocht 
op 7 februari 1954 (de Elfstedentocht was op 3 
februari gereden). Presto had deze barbecue 
voor de leden georganiseerd om het 140jarig 
bestaan te vieren. Diverse hoogtepunten wer
den door de leden onderling met plezier bespro
ken, zoals een worstenrijderij op het Damster
diep voor dorpshuis De Leeuw. Een dame en 
twee heren schaatsen samen om een worst, in 
estafettevorm: de heer heen, de dame terug en 
de andere heer weer heen. Het snelste team 

Presto
IJsvereniging Presto (presto 
betekent snel) hield op zaterdag 
14 december 2019 haar 140e 
verjaardag in Het Geweide Hof te 
Garmerwolde. Zoals in de oude 
statuten stond: op de eerste vrij
dag of zaterdag na volle maan. 
De lopende zaken werden 
besproken: betegeling, afdak
je,container samen met Dorps
belangen, lesgeven aan jeugd 
en volwassenen plus eventuele 
hesjes voor op Kardinge. De 
contributie blijft gelijk, Pia of 
Harm Jan geeft u graag uitleg.
Na de rondvraag sloot de voor
zitter de vergadering en opende 
het feestelijke deel van het 140jarig jubileum. 
Dit was een barbecue. Men heeft er nog een 
zeer gezellige eet en praatavond van gemaakt. 

In de greep van het ijs - 140 jaar Presto
ging door naar de volgende ronde. Om een en 
ander goed te regelen trok het bestuur zich na 
iedere ronde terug in De Leeuw en had telkens 
pas na vele versnaperingen vrolijk de uitslag 
van de vorige ronde gereed.
Een ander hoogtepunt was een wedstrijd voor 
kinderen tot 6 jaar, waarbij een van de kleine 
kinderen de eerste prijs kreeg. Niet omdat ze de 
snelste was, maar omdat ze de enige was die 
schaatsen aan had!

Heroïek op het ijs
Vers in het geheugen staat een priksleewed
strijd op het dooiende ijs: de priksleeërs en de 
toeschouwers moesten steeds verder opschui
ven om aan het opkomende dooiwater te ont
snappen. Dat deed niets af aan de spanning 
rond de wedstrijd en het plezier van veel Gar
merwoldenaren. Spannend werd het ook toen 
tijdens een van de toertochten een groepje rij
ders uit Garmerwolde nabij Leermens op een 
stelletje malloten stuitte die aan het klootschie
ten waren op het ijs. Een van de kloten spleet 
bijna een schaats doormidden, maar een van de 
schaatsers pakte de betonnen bal op en nam 
hem een 100 meter mee. Toen de rijders uit 
 Garmerwolde op de terugweg weer langs het 
klootschieten kwamen, hoorden ze al roepen: 
‘Daar heb je ze!’ Maar de schaatsers gaven vol 
gas en dan hebben mensen op schoenen of 
klompen toch niet veel kans; ongedeerd kwa
men de schaatsers weer thuis.

Volgens oude overleveringen hebben wij Hol
landers de 80jarige oorlog gewonnen, alleen al 
omdat we op schaatsen de Spanjaarden (die 
niet konden schaatsen) veel te snel af waren. 
Hoe je het wendt of keert, schaatsen op natuur
ijs geeft altijd een zekere heroïek.
Herinneringen werden opgehaald aan een 
ledenvergadering rond 1990 waar Jan Uitham 
(overleden in 2019) vertelde over zijn belevenis
sen. Wat vooral genoemd werd waren de mooie 
verhalen over zijn blessures. Bijna een ringvin
ger verloren toen hij even zijn handschoen had 
uitgedaan om iets te pakken, daarna viel, 
waarop er iemand met een scherpe schaats op 
zijn hand ging staan. Hij had de vinger krom in 
de handschoen gedaan, maar toen een arts de 
rode vlek van bloed op zijn trui zag was het 
einde wedstrijd en werd hij naar het ziekenhuis 
gestuurd.
Of die keer dat hij samen met Harm Jan Havenga 
voorop schaatste in een wedstrijd op het Zuid
laardermeer, maar bij het afsnijden van een 
bocht met zijn gezicht op heel dun ijs viel, met 
als resultaat twintig hechtingen. ‘Gelukkig was ik 
moeders mooiste toch al niet.’

Dit stukje is geschreven terwijl het eigenlijk te 
warm is voor de tijd van het jaar, dat baart wel 
zorgen over de toekomst van schaatsen op 
natuurijs, al is dat voor veel mensen niet de 
grootste zorg. De keerzijde is dat het in Canada 
nu vreselijk koud is; het is dus ongelijk verdeeld 

in de wereld. We hebben al vaak 
gezegd: ‘Ik denk niet dat er nog 
een ijswinter komt’, maar als die 
er dan toch is, denk je altijd: 
Nooitgedacht!

Jacob Hartog

Het bestuur van Presto: 
v.l.n.r. staand: Jacob Arends, 
Pia Pops en Jeroen Schwab. 
Zittend: 
Harm Jan Havenga, Jacob 
Hartog, Henk Bolhuis en Ton 
Bouchier 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

De meest gestelde vraag was: ‘Kommen we nog 
op scheuvels?’ En het antwoord: ‘Oh jawel, t is 
nog vroug.’ 

Terwijl ik dit schrijf hoor ik over winterse perikelen, 
dus ... ? 

Sieb-Klaas Iwema

Oproepje Feestweek Thesinge
Voor de feestweek in Thesinge zijn wij op zoek naar lege plastic flessen, 
jerrycans en emmers (liefst schoongespoeld en voorzien van dop en dek
sel). U kunt uw plastic inleveren in de groene container bij Anja op de oprit, 
De Dijk 18. U bent van uw plastic af, wij recyclen het tot iets moois! 
Bedankt alvast.

Anja, Evelien en Yvonne

Rondje Nostalgie
Op zondag 24 mei is er weer een Rondje Nostalgie.
We zijn op zoek naar mensen en/of verenigingen uit Garmerwolde die het 
leuk vinden om iets te organiseren op die dag. Ook zoeken we diverse 
vrijwilligers die ons willen helpen.
Meld je aan via info@rondjenostalgie.nl.

Aafke Kooi
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Dirigent Aline Werkman-Schipper stond eind 
vorig jaar in de spotlights van de brassband-
wereld. Ze is verkozen tot Bands Person of 
the Year door de Britse organisatie Brass-
FestUK 2019. Een hele mond vol, die on-
derscheiding, maar wie is Aline en waarom 
heeft ze die prijs gekregen?

Wonen en werken op een mooi plekje
Aline woont sinds 2011 met haar man Jan in de 
pastorie van de Christelijke Gereformeerde 
Kerk aan de Molenweg in Thesinge. Omdat Jan 
hier regelmatig speelde tijdens kerkdiensten 
werd hem, toen de pastorie leeg kwam, gevraagd 
of hij die niet voor een poosje wilde huren. Daar 
hadden hij en Aline wel oren naar. Een fijn huis 
met een aparte studeerkamer waar volop kan 
worden gemusiceerd, zonder burengerucht te 
veroorzaken. Inmiddels is het negen jaar later, 
zijn er twee kinderen, Levi (6) en Esmee (3½) 
geboren en wonen ze er nog steeds. Op termijn 
willen ze graag iets kopen, ze oriënteren zich af 
en toe op de woningmarkt, maar waar vind je 
zo’n mooi, ruim en betaalbaar huis?

De motivatie voor de onderscheiding 
Brassband Heman uit het Groningse Zuidwolde 
was jaren succesvol in de 1e divisie en won 
enkele keren de Nederlandse titel. In 2014 
raakte de band in verval. Slechts een handvol 
muzikanten bleef over. Onder leiding van Aline 
begon de wederopbouw. Ze ging onder meer 
aan de slag met muzikanten die nog nooit in een 
brassband gespeeld hadden. Afgelopen najaar 
maakte de band, na jarenlange afwezigheid, 
weer zijn opwachting op de Nederlandse Brass
band Kampioenschappen. Met durf en passie 
leidde Aline Werkman de band naar de natio
nale titel in de 4e divisie. Voor Brassband 
Heman reden genoeg om haar te nomineren 
voor de titel Person of the Year. Ze had stevige 
concurrentie. Voor de verkiezing waren tweeën
twintig Britse dirigenten en muzikanten genomi
neerd. Aline was daarbij de enige kandidaat uit 
het buitenland. Door middel van een online poll 
kreeg ze de meeste stemmen en won ze de titel.

Niet alleen de verdienste van de dirigent
En dan kom je bij Aline zelf om haar verhaal te 

Muziek maken gaat niet per se om winnen

horen. Ze zegt, in alle bescheidenheid, dat ze 
best trots is op deze onderscheiding, maar dat ze 
het natuurlijk niet alleen heeft gedaan. Achter 
een goede band staat een groep gemotiveerde 
(bestuurs)leden die de kar met elkaar trekken. 
De dirigent is daarbij een verbindende vakkracht 
die met de juiste uitstraling musici kan motiveren 
en zich laten ontwikkelen. Daarbij gaat het Aline 
niet per se om winnen van prijzen en onderschei
dingen, wel om plezier te krijgen en te houden in 
het samen musiceren. En vaak komt dat dan 
vanzelf door de juiste spirit. De onderscheiding 
zelf werd haar per post toegezonden en staat nu, 
ingelijst en wel, te pronken in de kamer kast. 
Helaas dus geen reisje naar Engeland.

Verbindende factor
Muziek is in huize Werkman een grote verbin
dende factor. Aline en Jan werken beiden als 
zzp’er in dit vakgebied. Aline leidt naast Heman 
nog een muziekkorps in Wagenborgen. Jan is 
de avonden vaak weg om bands en korpsen te 
leiden. Hij won trouwens met twee van zijn 
bands bij de Nederlandse Brassbandkampioen
schappen de eerste prijs in de 2e en de 3e divi
sie. Een succesvol jaar voor de Werkmannen! 
Verder werkt Jan bij enkele muziekscholen en 

speelt hij als organist in de Vrijgemaakte Kerk in 
Ten Boer, de kerk waaraan ze als gezin verbon
den zijn. Ook geven ze muzieklessen aan huis 
en zijn ze bezig met projecten als een vrouwen
brassband en een (Drents) vakantieorkest, 
waarbij musici uit de wijde regio de kans krijgen 
om de repetitieloze zomermaanden te over
bruggen.

Jong geleerd 
Om jongeren enthousiast te maken voor het 
samen musiceren worden er gastlessen ver
zorgd aan basisscholen. Zo is Aline zelf ook 
aangestoken. Als leerling van de basisschool in 
Zuidlaren startte ze in een groepje met het 
bespelen van een koperinstrument. En dat 
beviel zo goed, dat ze er uiteindelijk, via het 
 conservatorium, haar werk van heeft gemaakt. 
Ze bespeelt een euphonium, het koperinstru
ment waarmee ze voor onze fotograaf Henk 
heeft geposeerd. Haar eigen kinderen zijn al die 
muziek soms wel even beu, maar de kans is 
groot dat ook zij worden besmet met het virus 
dat hun ouders te pakken heeft gekregen. De 
toekomst zal het leren.

Roelie Karsijns-Schievink

Aline Werkman met haar euphonium (foto Henk Tammens)

Voor oudjaar heeft A. Hak (een bedrijf in onder
grondse infrastructuur) alle duikers op hun plek 
getrokken. De rest van de drinkwatertrans  port
leiding is er inmiddels aangelast; het laatste 
stukje bij de Rollen hoopt men nog voor 26 janu
ari klaar te krijgen. Daarna komt de leiding nog 
enkele dagen onder ± tien bar druk te staan 
(gewone druk is circa vijf bar) en wordt ie drie 
keer schoongespoeld. Waarna men de buis over
draagt aan het Waterbedrijf Groningen en LOT 1 
er zo goed als op zit. De blauwe buis over de 
Rijksweg is dan niet meer functioneel en zal eind 
januari worden weggehaald. Rest nog het terug
zetten van de teelaarde en het inzaaien van gras, 

Waterleiding en industriewaterfabriek
maar dit kan alleen onder goede omstandigheden.
LOT 3, de aanleg van een industriewater en drink
waterleiding via Appingedam richting Delfzijl en 
Eemshaven, is bij inschrijving ook gegund aan  
A. Hak. Men zit nu nog in de fase dat iemand van 
de andere inschrijvende bedrijven bezwaar kan 
maken. 
BAM Infra is op volle sterkte aan het werk op het 
terrein van de RWZI, achter de zuivering. Nog niet 
alle palen zitten erin, maar hier en daar is al beton 
gestort en ijzervlechtwerk op uitgegraven plekken 
geplaatst. Dus het begin van de industriewaterfa
briek (van industriewaterdochter North Water) is er.

Sieb-Klaas Iwema
Het begin van de industriewaterfabriek is goed 
te zien (foto Sieb-Klaas Iwema)
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Op 28 februari is het dan zo ver. Na jaren 
van nadenken, ontwerpen en bouwen opent 
niet alleen Schoolkerk Garmerwolde haar 
deuren, maar ook het nieuwe ontvangst-
gebouw met daarin horecalocatie Het Atelier 
van AvecPlezier. Daarnaast is het resultaat 
te zien van de ingrijpende werkzaamheden 
in de toren: de tentoonstelling Feest! in Oost 
en West. 

Het begin 
Even terug naar het begin: de aftrap op 6 april 
2017 van het project Feest! in Oost en West bij 
de Stichting Oude Groninger Kerken. De feeste
lijke middag was het startpunt van de samen
werking tussen de stichting en Museum 
Catharijne convent in Utrecht. 
Eerder al, in 2015, bezochten medewerkers van 
het museum de kerk van Garmerwolde. Voor 
hun landelijke educatieve project Feest! Weet 
wat je viert waren ze op zoek naar een locatie in 
het Noorden. In dit project ontdekken kinderen 
de achtergrond en tradities van feesten aan de 
hand van kunstwerken, spelletjes en opdrach
ten. 
Er waren al tien samenwerkende musea met 
een Feesttentoonstelling. Maar dit keer werd 
niet gekozen voor een museum, maar voor een 
kerk en zo werd Garmerwolde de elfde Feestlo
catie. 
 
Naar de Schoolkerk 
Onder de naam Schoolkerk gaat de Stichting 
Oude Groninger Kerken in Garmerwolde door 
de week programma’s voor de bovenbouw

Opening Schoolkerk Garmerwolde en 
tentoonstelling ‘Feest! In Oost en West’

Het Atelier is gevestigd in het prachtige nieuwe 
ontvangstgebouw van Schoolkerk, op het kerk
hof. De exploitanten zijn Remco en Mirte de 
Raad uit Thesinge.

Welkom bij de feestelijke opening
U bent van harte welkom op vrijdag 28 februari 
om 15.00 uur in de kerk van Garmerwolde, 
Dorpsweg 69. U kunt zich hiervoor aanmelden 
bij de Stichting Oude Groninger Kerken, via 050 
312 3569 of info@groningerkerken.nl. Wilt u dan 
ook aangeven met hoeveel personen u komt?

Anne Benneker

Educatieve activiteiten rondom de kerk en op 
het kerkhof (foto Stichting Oude Groninger 
Kerken)

klassen van het basisonderwijs brengen. De 
kinderen worden ontvangen in de kerk. Daar 
wordt een groepsgesprek gevoerd over thema’s 
als: Hoe kijken we vandaag naar het leven, en 
naar elkaar? Hoe was dat vroeger? Wat is 
belangrijk voor jezelf, en wat voor een ander? 
Na het groepsgesprek brengen de kinderen een 
bezoek aan de toren. 
De programma’s van Schoolkerk Garmerwolde 
sluiten aan bij de kern doelen van het basisonder
wijs. Daarnaast gaat Schoolkerk verschillende 
educatieve activiteiten bieden voor kinderen én 
volwassenen. 
Schoolkerk gaat van start met de gloednieuwe 
tentoonstelling Feest! In Oost en West, een per
manente tentoonstelling in de 13eeeuwse kerk
toren. In de toren is een trap ingebouwd, met een 
op en neergang. Het uitkijkpunt bovenin biedt 
zicht op het omringende platteland en de stads
rand. Op de route door de toren ontdekken 
schoolkinderen en andere bezoekers acht 
presen taties van feesten uit de christelijke en 
 islamitische traditie.
De kerk blijft ook van en voor het dorp; dorps
tradities en activiteiten vinden er hun plek. Ook 
voor rouw en trouw blijft ruimte.

Koffie en gebak in het Atelier 
In het weekend is Schoolkerk geopend voor 
 cultuurliefhebbers, toeristen en recreanten. 
Zij kunnen de kerk (vrij) en de tentoonstelling 
(entreeprijs) bezoeken en in Het Atelier van 
 AvecPlezier een heerlijk kopje koffie of thee 
komen drinken, met huisgemaakt gebak of een 
andere lekkernij. 
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Zoals je misschien enkele maanden geleden in 
de G&T gelezen hebt, wil ik dit jaar weer naar 
Iran. 
De huidige situatie in Iran is echter zeer heftig. 
De werkloosheid en armoede zijn mede door de 
sancties heel sterk toegenomen. Voeg daarbij 
de meer dan 1500 Iraniërs, die bij protesten in 
november 2019 doodgeschoten zijn, en de meer 
dan 7000 Iraniërs die daarbij gevangen ge nomen 
zijn, de moordaanslag op generaal  Soleimani en 
de sterk toegenomen oorlogs dreiging. Als klap 
op de vuurpijl kwamen daar nog eens de 169 
slachtoffers van het door eigen Iraans afweerge
schut neergeschoten Oekraïens vliegtuig bij. 
Door al deze vreselijke gebeurtenissen is de 
angst, boosheid en het verdriet onder de gewone 
Iraniërs enorm.
Bijna dagelijks heb ik contact met een of meer
dere Iraniërs die mij op Instagram volgen. Als ik 
dit jaar rond april/mei naar Iran ga, wil ik dan ook 
iets voor met name arme Iraniërs doen.

Eten en fietsen voor Iran Wim Velema met vouwfiets op reis

thuis komen eten (vegetarisch of veganistisch, 
met 2 tot 4 personen per keer). Het eten zal 
bestaan uit een of meerdere gerechten die je 
nog niet eerder gegeten hebt. Na afloop vraag ik 
je een bijdrage voor het eten en dit bedrag gaat 
in zijn geheel naar arme mensen in Iran. 
Wanneer je een mail stuurt naar 
wimiran2020@gmail.com met als onderwerp 
‘eten voor Iran’, krijg je een mail met een online 
mogelijkheid om een bepaalde datum te kiezen.

Met drie of vier Iraniërs uit Mashhad, Yazd en 
Teheran heb ik al over dit plan gesproken. Ze 
zijn bijzonder blij met deze actie en willen me 
graag helpen. 
Stel dat de situatie in april/mei heel dreigend is, 
dan ga ik op dat moment niet. Ik zal dan wachten 
op een meer geschikt en veiliger moment. Ik 
hoop op een mooie opbrengst.

Wim Velema

Ik heb besloten om op verschillende manieren 
geld in te zamelen voor arme Iraniërs. Ik heb mijn 
familie en vrienden dit jaar om geld voor mijn ver
jaardag gevraagd, dit schenk ik volledig aan Iran.
Daarnaast zet ik een sponsoractie op. Ik ga met 
vouwfiets, trein en bus via Turkije naar Iran. Met 
mijn vouwfiets wil ik in Iran bepaalde afstanden 
afleggen, ik schat ongeveer 500 kilometer. Ik wil 
mensen uit onze dorpen vragen of ze me voor 
een bepaald bedrag per 100 km die ik in Iran 
afleg, willen sponsoren. 
Ik ga in Garmerwolde langs de deuren voor 
steun van deze actie, maar je kunt ook online 
meedoen. 
Wanneer je me een mail stuurt via 
wimiran2020@gmail.com, met als onderwerp 
‘sponsoractie Iran’, krijg je van mij een link 
waarin je het sponsorbedrag kunt aangeven.

Een andere manier om geld in te zamelen is 
inwoners uit Garmerwolde vragen of ze bij mij 

Zaterdag 29 februari is er weer bingo in dorps
huis Trefpunt in Thesinge.
De opbrengst komt volledig ten goede aan de 
organisatie van de feestweek in mei.
We starten met een bingo voor kinderen tot en 
met 13 jaar van 18.30  20.00 uur. De kosten 
hiervoor zijn € 3,00 per kind; dat is inclusief 
ranja, chips en natuurlijk de bingokaarten. We 
spelen drie rondes met leuke prijzen! 
Graag opgeven voor 10 februari via 
gewoonkarin@hotmail.nl (betalen kan op de 
avond zelf).

Sponsoren gezocht!
De bingo wordt georganiseerd ten behoeve 
van de feestweek in Thesinge. De gehele 
opbrengst wordt hier aan besteed. De 
bingoavond kunnen wij alleen realiseren 
met hulp van dorpelingen (zowel zakelijk 
als particulier). Dit kan financieel of als een 
gift in natura. Heeft u interesse, neem dan 
contact op via phyline@live.nl. Wij zijn erg 
blij met uw bijdrage!

Karin Bos, Miranda Winkels, 
Wendy van Benten

Bingo voor jong en oud
Aansluitend, van 21.00 tot ongeveer 23.00 uur, 
kunnen de volwassenen (vanaf 14 jaar) hun 
geluk beproeven. Voor vier rondes met mooie 
prijzen, een welkomstdrankje en lekkere hapjes 
betaal je slechts € 10,00 per persoon. 
Opgeven graag voor 10 februari bij Phyline 
Derksen, Bakkerstraat 1 in Thesinge of via 
phyline@live.nl. Afrekenen kan bij opgave of op 
de avond zelf. 
Voor meer informatie: 06 45 782 150.

Karin Bos en Phyline Derksen

Garmerstee
Iedere tweede donderdag van de maand is er 
een gezellige bijeenkomst van de Garmerstee in 
Het Geweide Hof te Garmerwolde. 
Op donderdag 12 december genoten 44 per
sonen van een heerlijk decemberdiner, klaar
gemaakt en geserveerd door Mieke Welling en 
haar hulptroepen.
Bij de Nijjoarsveziede op 9 januari brachten we 
het tot 31 personen. Deze keer geen artiest, 
maar een quiz. In een gezellige sfeer lieten we 
de hersenen kraken. Na twintig vragen over 
onze eigen provincie (bijvoorbeeld ‘In welke 
plaats staat het Theemuseum?’) togen we aan 
het woordrijgen: bij goede invulling ontstond er 
een zin. Geen eenvoudige, maar wel leuke 
opgave. Niemand lukte het om in de beschik
bare tijd alle vragen foutloos te beantwoorden; 
zelfs het beste groepje had nog vier fouten.
Op donderdag 13 februari neemt Jan van der 
Molen ons mee op hun camperreis naar Sint
Petersburg. Ook zal Jeanette Toxopeus iets 
vertellen over de eventuele start van een gym
groepje op de dinsdagmiddag.

Hillie Ramaker-Tepper Vera, Mieke, Gerrie en Ed hebben weer een heerlijk diner verzorgd (foto Sieb-Klaas Iwema)
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Stoomfluitje
Gezocht: Foto’s, voorwerpen en mate rialen uit de Tweede Wereld oorlog 
voor een boekje met  Garmerwolder verhalen en/of een expositie over de 
oorlog. Henk Vliem, 050 541 6341 of hvliem@hotmail.com

De Eendracht
Op de laatste zaterdagavond van 
2019 werd in Thesinge door kaart
club De Eendracht weer geklaver
jast. Bij de koffie werden nieuwjaars
rolletjes geserveerd en aan het eind 
van de avond was de uitslag als 
volgt:
Rieks Ridder 6899
Johan Zijl 6847
Sien Steenhuis 6594
 
Op zaterdag 29 februari is de vol
gende klaverjasavond.

Dick Verweij

Bedankt
Hierbij wil ik alle mensen 
bedanken voor de warme 
belangstelling voor en na mijn 
zware operatie in het UMCG 
net voor de kerst dagen. 
Ik ben op de goede weg mede 
dankzij jullie, mijn familie, 
vrienden en de kanjers van 
het UMCG. 
Nardi en ik wensen jullie 
allemaal een prachtig en 
vooral gezond 2020.

Groeten 
Herman Huiskes

De Groninger film Liek achter de Badde is op 
21 februari te zien in dorpshuis Trefpunt in 
Thesinge.

Van schrijver Harry Toben verscheen in 2011 de 
eerste misdaadroman in de Groninger taal. Het 
boek werd omschreven als Groninger literatuur. 
Het verhaal speelt van 1955 tot 1998 in Wester
wolde, Kanaalstreek, Drentse Monden en de 
stad Groningen. Een verhaal van gewone men
sen die tot misdaad komen. 
Als een boerenzoon, zoals dat nog voorkwam in 
de jaren vijftig van de vorige eeuw, van zijn 
vader met de broekriem een pak slaag krijgt, 
wordt hij letterlijk en figuurlijk getekend voor het 
leven. Daardoor kan hij geen scherp onder
scheidt meer maken tussen goed en kwaad. 
Aan de orde komen standsverschillen, onrecht, 

Grunneger film in Trefpunt
vrouwenemancipatie en andere zaken die in de 
vorige eeuw speelden.
Na afloop van de film is er gelegenheid om met 
Harry Toben na te praten over de film en over nut 
en noodzaak van onze eigen streektaal. 
Vooraf kaarten reserveren kan bij Annelies 
 Hofstede via annelies.hofstede@thesinge.com. 
De kaartjes kosten zes euro per stuk, te betalen 
aan de zaal. 
Onder de mensen die vooraf reserveren verloot 
de organisatie een gratis dvd van de film. 
Bezoekers die dat willen kunnen een petitie 
ondertekenen die de minister zal worden aange
boden met het verzoek de Nedersaksische talen 
te erkennen.

Annelies Hofstede

‘De Soos’
Uitslag 2019
Na een sportieve strijd is Jannes 
Ramaker de kaartkampioen 2019 
geworden. De einduitslag luidt als 
volgt:
1. Jannes Ramaker 39688
2. Wilma Tammeling 39013
3. Pia Pops 38172
4. Geert Pops 37196
5. Detta van der Molen 32995
6. Bert Buringa 31904
7. Jan van der Molen 30862
8. Henk Vliem 25088
9. Kees Wierenga 20988
10. Ria Visser 18688

De klaverjasavond in januari heeft 
de volgende uitslag opgeleverd:
1. Jannes Ramaker 3584
2. Geert Pops 2840
3. Pia Pops 2716

De volgende keer is op dinsdag 11 
februari, aanvang 20.00 uur, in Het 
Geweide Hof in Garmerwolde. We 
zijn dringend op zoek naar nieuwe 
leden! Wie o wie heeft tijd en zin om 
een keer per maand op de dinsdag
avond een kaartje te komen leggen?

Jannes Ramaker

Jannes overhandigt de eerste prijs aan zichzelf 
(foto Sieb-Klaas Iwema)
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Agenda

Colofon

Foto van de maand

Eindredactie
Garmerwolde
Hillie RamakerTepper 050 541 5335
Marja Wijnandde Poel 06 41 160 523
Thesinge
Yvonne Broekhuizen 06 51 033 796
Rudy Noordenbos 06 54 604 339
Fotograaf Garmerwolde
Patrizia Meijer 06 30 754 216
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  
28 februari 2020.
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 16 februari vóór 18.00 uur 
via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge

Elke maandag
Thesinge, Trefpunt; 19.15 uur: 
Hathayoga.
Elke dinsdag
Garmerwolde, Het Geweide Hof; 
10.00 uur: Volksdansgroep Klank 
en Beweging.
Elke dinsdag of donderdag
Garmerwolde; van 20.00 tot 22.00 
uur: Open breigroep. Neem 
contact op met Cynthia Leurs via 
06 54 722 548 voor meer 
informatie.
Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.00  11.30 
uur: Inloopochtend Noaberstee.
Elke zaterdag
Thesinge, Café Molenzicht; vanaf 
16.00 uur: Zaterdagmiddagborrel.
Woensdag 5 februari
Thesinge, Trefpunt; 19.30 uur: 
Film ‘Een man die Ove heet’.
Vrijdag 7 februari
Thesinge, Trefpunt; van 17.00  
19.00 uur: Borreluurtje met frituur.
Zaterdag 8 februari
Thesinge, Trefpunt; 20.30 uur: 
Dorpshuissessies. Zie artikel.

Zondag 2 februari
9.30 uur ds. H. de Graaf
14.30 uur ds. H. de Graaf
Zondag 9 februari
9.30 uur ds. J. Huisman
14.30 uur ds. G. Huisman

Zondag 16 februari 
9.30 uur dienst
14.30 uur ds. G. op ’t Hof
Zondag 23 februari
9.30 uur dienst
14.30 uur dienst

Wist-u-dat ...
•  de openingstijden van de Agrishop in Garmerwolde zijn veranderd?
•  de winkel nu op maandag en dinsdag gesloten is?
•  Simon en zijn team van woensdag tot en met zaterdag weer fris en 

fruitig voor u klaar staan?
•  zij u graag ontvangen van 7.30 tot 18.00 uur, op zaterdag tot  

17.00 uur?

Dinsdag 11 februari
Garmerwolde, Het Geweide Hof; 
20.00 uur: Klaverjassen bij ‘De 
Soos’.
Donderdag 13 februari
Garmerwolde, Het Geweide Hof; 
14.30 uur: Garmerstee. Film Jan 
van der Molen over SintPeters
burg.
Vrijdag 21 februari
  Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 

Ophalen oud papier.
  Thesinge, Trefpunt; 19.30 uur: 

Film ‘Liek achter de Badde’. Zie 
artikel.

Woensdag 26 februari
Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur: 
Lezing over de inhoud van de 
getijdenboeken uit het Thesinger 
Klooster en het ontstaan van de 
waterschappen. Zie artikel.
Donderdag 27 februari
Garmerwolde, kantine vv GEO; 
10.00 uur: Koffiemorgen.
Vrijdag 28 februari
Garmerwolde; 15.00 uur: 
Feestelijke opening Schoolkerk 
Garmerwolde.

 Zaterdag 29 februari
  Thesinge; vanaf 9.00 uur: 

Ophalen oud papier.
  Thesinge, Trefpunt;  

18.30  23.00 uur: Bingo voor 
jong en oud. Zie artikel.

Snoep verstandig, eet een appel van Simon 
(foto Patrizia Meijer)

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


