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Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

45e jaargang - februari 2020

Veertig jaar volksdansgroep 
Klank en Beweging

Op 14 januari 1980 gingen zestien dames heel enthousiast naar café 
De Unie aan de Dorpsweg in Garmerwolde. Ze waren op weg naar 
hun eerste volksdansles. Deze dag zou het begin worden van een 
succesverhaal dat tot op de dag van vandaag voortduurt. 
Hilda Dikkema, lid vanaf het eerste uur, blikt in onderstaand artikel 
terug op veertig jaar Klank en Beweging. In het tweede deel bezoekt 
G&T-redactielid Anne Benneker de thuisbasis van de volksdans-
groep voor een sfeerimpressie.

Veertig jaar dansplezier 
Van optreden naar optreden
In de beginjaren dansten we elke week met veel passie en plezier onder 
leiding van mevrouw Martje Bijmolt uit Zuidwolde. Al snel werden we ook 
gevraagd ons kunnen te laten zien in bejaarden- en verzorgingstehuizen. 

De jubilerende dansgroep Klank en Beweging anno 2020 (foto Patrizia Meijer)

Dat was niet alleen voor de bewoners een feest, maar zeker ook voor ons, 
de dansers. Ook kregen we soms het verzoek om evenementen op te 
luisteren met onze dansen, bijvoorbeeld de zwemvierdaagse in Bedum. 
Inmiddels was onze volksdansgroep voorzien van speciale danskleding. 
Maar nu we zo bekend waren geworden werd het toch ook wel tijd voor 
een naam. Fennie Thedinga, een van de leden, stelde de naam Klank en 
Beweging voor. De anderen stemden volmondig in met dit voorstel. 
Klank en Beweging werd zelfs uitgenodigd door de organisatie van  
Op Roakeldais, het beroemde internationale dans- en muziekfestival in 
 Warffum! We aarzelden geen moment en gingen ernaartoe. Een keer per 
jaar werd in Norg een dansdag georganiseerd voor alle groepen uit de 
provincie Drenthe. Wij waren daar als enige Groninger groep altijd aan-
wezig om een dansdemonstratie te geven. Jaarlijks was er ook een mee-
ting met de andere groepen van leidster Martje.
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Waar vind je een nieuwe juf?
Na bijna vijftien jaar kondigde Martje aan dat ze wilde stoppen met les-
geven in Garmerwolde. Ze werd als leidster opgevolgd door de jongere, 
zeer enthousiaste Fieke Polderman. Fieke had echter ook andere werk-
zaamheden, zodat de optredens op een lager pitje kwamen te staan. 
Inmiddels was de groep al uitgegroeid tot vijfentwintig leden. Die kwamen 
allang niet meer alleen uit Garmerwolde. Meerdere dames uit Thesinge, 
Ten Post en Groningen hadden zich bij de groep gevoegd. Dat vergrootte 
de pret alleen maar!
Na ruim 23 jaar nam Fieke helaas ook afscheid als leidster. Dat was een 
grote schrik, niemand had dat zien aankomen. Waar vind je een nieuwe 
juf? Gelukkig wist Fieke zelf nog wel iemand. Zo begon Martha Davids op 
1 januari 2018. Dat had wel tot gevolg dat de groep moest verhuizen van 
de woensdagmiddag naar de dinsdagmorgen. Daardoor moesten drie 
leden de groep vaarwel zeggen. Dat vonden we heel erg spijtig, maar 
gelukkig kwamen er weer twee nieuwe leden bij.

Werelddansgroep
Klank en Beweging is al lang niet meer alleen een volksdansgroep. Je 
kunt beter spreken van een werelddansgroep, want de dansen die we 
uitvoeren komen uit de hele wereld. De groep treedt nog steeds op in 
tehuizen en ook hebben we elk jaar een meeting met diverse andere 
groepen in De Schakel in Oosterhoogebrug. Elk seizoen wordt afgesloten 
met een uitje en elk jubileum wordt groot gevierd. De speciaal aangestelde 
feestcommissie heeft naar aanleiding van dit veertigjarige jubileum een 
uitstapje bedacht dat in april gaat plaatsvinden. Natuurlijk zijn we heel erg 
nieuwsgierig, maar we laten ons verrassen…
Veertig jaar is een heel lange tijd, maar wij gaan door met dansen zolang 
onze gezondheid dit toelaat. Muziek (klank) maakt ons vrolijk en het dan-
sen (beweging) houdt ons fit. Tevens maken de lachspieren de nodige 
overuren.

Hilda Dikkema

Wat een sfeer!
Op een stormachtige dinsdagmorgen in februari stap ik Het Geweide Hof 
binnen. In het voorportaal tref ik iemand van de dansgroep die net haar 
danskleding heeft aangetrokken. Normaal wordt er in dagelijkse kleding 
gedanst, maar vandaag komt de fotograaf!
Binnen zitten de dames net aan de koffie met koek, de sfeer is heel vrolijk 
en geanimeerd. Ik krijg meteen van alle kanten informatie en enthousiaste 
verhalen.

‘Bij volksdansen denken mensen meestal aan klompen en klederdracht. 
Dat bestaat ook nog wel, vooral in dorpen en bijvoorbeeld op Ameland. 
Wij hebben hier nog nooit op klompen gedanst. Bij volksdansen oefen je 
steeds dezelfde dansen. Wij doen elke keer een andere dans. Ons reper-
toire bestaat uit dansen van over de hele wereld; van Nederland, Brazilië, 
tot Israël en verder.’ 

‘Dat beeld van klompendansen weerhoudt jonge mensen om te gaan 
 dansen. Dat was veertig jaar geleden trouwens wel anders, ik begon toen 
ik 29 was.’

‘Het is voor mij de leukste manier van bewegen. Ik heb het dansvirus 
eigenlijk twintig jaar te laat gekregen, ik ben pas na mijn werkzame leven 
gaan dansen.’

‘Wie het niet doet, weet niet hoe leuk het is.’

‘Ook als je een lichamelijke beperking hebt, kun je meedoen. Ik kan bij-
voorbeeld mijn arm niet goed omhoog krijgen. Geeft niets, het hoeft niet 
perfect.’ 

‘Het is zo’n leuke, warme groep. Ik kom altijd met een grote smile thuis.’ 
De danslerares: ‘Wees niet bang, iedereen kan zo instappen en mee-
dansen.’

‘Je hebt geen partner nodig zoals bij stijldansen. Je danst met elkaar in 
een kring of je wisselt steeds van partner. Zo krijg je met de hele groep 
binding.’

De pauze is om; de Radetzkymars klinkt door de zaal, de voeten gaan 
over de vloer, de dansers staan tegenover elkaar, dansen naar elkaar toe, 
maken een molen. En de fotograaf klimt op een stoel en klikt en klikt. 

Anne Benneker

 Hilda Dikkema (op beide foto’s in het midden van de bovenste rij) is 
het enige actieve lid van Klank en Beweging dat vanaf dag één aan de 
volksdansgroep verbonden is. Vele jaren was ze voorzitter en inmiddels 
is ze - na een periode van afwezigheid in het bestuur in verband met 
drukke werkzaamheden - weer actief bestuurslid. 
Deze foto is uit 1985, de fotograaf is onbekend.

Ook zin gekregen om mee 
te dansen? 

Momenteel telt Klank en 
Beweging zestien leden. 
Een leuk aantal, maar nieuwe 
leden, ook heren, zijn altijd van 
harte welkom. 
Elke dinsdagmorgen vanaf 
10.00 uur wordt er gedanst in 
Het Geweide Hof. Kom langs en 
ervaar zelf met hoeveel plezier 
we elke dinsdag dansen. De 
eerste maand is gratis! Neem 
voor meer informatie contact op 
met Hilda Dikkema, 
050 541 6051, 
hildadikkema@gmail.com 
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Feestweek Thesinge
Sinds november 2019 zijn we druk bezig met 
de voorbereidingen voor weer een goed 
gevulde feestweek in Thesinge, met als 
thema: één Beestenboel.

Elke stratencombinatie gaat een dag(deel) vul-
len met een geslaagde activiteit voor jong en/of 
oud. Op thesinge.com vind je de informatie met 
betrekking tot data en wijkcoördinatoren.
We kunnen alvast verklappen dat het weer een 
gevarieerde week gaat worden, met onder meer 
een pubquiz, een anti-katerbrunch, de uitda-
ging, een muziekavond, verscheidene creatieve 
activiteiten, enzovoort. Als afsluiter is er een 
feestavond met als thema Temptation Weiland!
Ook is het de bedoeling om op 5 mei het bevrij-
dingsvuur naar Thesinge te brengen: www.
tochtomdenoord.nl/todn/bevrijdingstocht-2020
Zoals je in de G&T van januari al kon lezen wordt 
er tijdens de feestweek ook een fotowedstrijd 
georganiseerd door Koos van de Belt: ‘Dieren 
gefotografeerd in Nederland’. Meer informatie 
daarover in het bijschrift van de prachtige foto 
van Koos met drie ooievaars. 

Er is door het feestweekcomité naast subsidie-
aanvragen een drietal dorpsactiviteiten gepland 
om geld te genereren voor deze week. Noteer 
de data alvast in je agenda!

Zaterdag 29 februari: bingoavond voor jong & 
oud. Vergeet je niet op te geven! 
Kinderbingo tot en met 13 jaar bij Karin Bos 
(gewoonkarin@hotmail.nl); 
Volwassenenbingo vanaf 14 jaar bij Phyline 
Derksen (phyline@live.nl)

Donderdag 26 maart: droge worsten huis-aan-
huisactie in Thesinge: flyer volgt.

Vrijdag 3 april: Bazaar te Thesinge: flyer volgt.

Binnenkort verschijnt er meer informatie met 
betrekking tot het programma, de passe-partout 
kaarten etc. etc.. 
Op www.thesinge.com/feestweek2020 vind je 
de nodige informatie. Het is weer super om te 
ervaren hoe het hele dorp bijdraagt aan de 
 realisatie van een geslaagde feestweek! 
Voor vragen, ideeën etc. mail ons gerust: 
feestweekthesinge2020@gmail.com

De Feestweekcommisie

Eddy Otto, Jan Veenkamp en op de achtergrond diverse andere bewoners van Thesingerweg, 
Thesingerlaan, Bovenrijge en Molenweg zijn druk bezig met het maken van straatversiering voor 
de feestweek. In de schuur van de boerderij van Wiebe en Mariëlle Werkman-Kiewiet aan de 
Thesingerlaan 2 wordt door een enthousiaste groep bewoners gewerkt aan kleurrijke versiering. 
Hier is ruimte genoeg en iedereen heeft gezorgd voor benodigde materialen. Mariëlle zorgt voor 
een kop koffie of thee en iets lekkers. Zelfs paaseitjes ontbreken niet. En zien we daar nu 
ketchup, mayo en mosterd op tafel staan, of is het verf? (foto Henk Tammens)

Kinderdagverblijven en 
scholen in de regio Deventer 
hebben de afgelopen jaren 
over klandizie niet te klagen 
gehad. Het aantal drielingen 
in 2010 was daar significant 
hoger dan in Thesinge en 
Garmerwolde. Wordt deze 
voorspellende foto een 
prijswinnende tijdens de 
feestweek in  Thesinge? Dat 
is aan het publiek. Maar ook 
jullie foto’s maken kans om 
met de eer te strijken. Mits 
jullie ze (uitgeprint, maxi-
maal 15x20cm) bij mij 
inleveren natuurlijk: Koos 
van de Belt, Schoolstraat 4 
Thesinge. (tekst en foto 
Koos van de Belt)

Reminder fotowedstrijd feestweek Thesinge

Samen klussen in en rond Trefpunt
Op zaterdag 14 maart kun je in het kader van 
NLdoet de handen uit de mouwen steken voor 
dorpshuis Trefpunt. Het hele jaar door zorgen 
we er met een grote groep vrijwilligers voor dat 
het dorpshuis goed draait en dat allerlei klussen 
worden aangepakt. Maar er zijn altijd dingen die 
blijven liggen. NLdoet is een mooie gelegenheid 
om die op te pakken.
Er zijn verschillende klussen waar je aan mee 
kunt werken, zoals de keuken en de magazijnen 
opnieuw inrichten, ramen lappen, diverse schoon-

Op zaterdag 14 maart aanstaande is er weer 
een NLdoet-dag en Garmerwolde doet mee. 
Reserveer deze dag alvast, zodat je in de och-
tend samen met dorpsgenoten mee kunt werken 
aan de diverse klussen in het dorp. De flyer met 
meer informatie ontvang je binnenkort in de bus.

Namens Dorpsbelangen Garmerwolde, 
Simone Tjakke

maakwerkzaamheden binnen en buiten het 
gebouw en het aanleggen van een gehandicap-
tenparkeerplaats. We hopen dat het net als vorig 
jaar een gezellige en productieve dag wordt. De 
start is om 9.00 uur (inloop vanaf 8.30 uur) en 
we eindigen om 16.00 uur. Je kunt je (graag 
uiterlijk zaterdag 7 maart) opgeven door een 
berichtje te sturen naar 
mail@dorpshuisthesinge.com

Namens het bestuur van Trefpunt, Aly Pepping

Voorjaarsklusdag 
Garmerwolde
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Onlangs mocht onze redactie twee nieuwe 
vrijwilligers verwelkomen, namelijk Patrizia 
Meijer en Margriet de Haan. Patrizia gaat 
aan de slag als fotograaf voor Garmerwolde. 
‘Oude bekende’ Margriet is al eens eerder 
fotograaf voor de G&T geweest en gaat zich 
nu hoofdzakelijk richten op het interviewen 
en fotograferen van nieuwe bewoners. Zoals 
u wellicht heeft gemerkt zijn ze inmiddels al 
in functie en ze stellen zich graag even kort 
aan u voor.

Margriet de Haan
Dag allemaal! Ik ben Margriet en in het dagelijks 
leven werk ik op de Hanzehogeschool als infor-
matieanalist in het kader van de flexibilisering 
van het onderwijs. Een jaar of twaalf geleden 
alweer ben ik met mijn gezin in Garmerwolde 
komen wonen en ik sloot mij destijds al snel aan 
bij de fotogroep Garmerwolde. In de fotogroep 
tonen en bespreken we onze foto’s en onder-
nemen we gezamenlijke activiteiten. Hoewel ik 
dacht voornamelijk natuur te fotograferen, kwam 
ik er bij mijn eerste expositie met de groep ach-
ter dat ik ‘stiekem’ enorm enthousiast werd van 
portretfotografie, eigenlijk wat ik voor de G&T 
Express deed dus.
Ik neem voor het maken van foto’s graag de tijd. 
Daarvoor gebruik ik mijn Sony RX100 II toestel. 
Daarnaast fotografeer ik tegenwoordig - een 
beetje aangestoken door mede-fotogroeplid 
Joke de Jong - ook graag vogels op verre 
afstand met mijn nieuwe aanwinst: een Nikon 
P900 met superzoom. Dat opende voor mij een 
heel nieuwe (foto-)wereld! Maar voor de G&T zal 
ik mijn focus vooral richten op mensen, en dan 
voornamelijk de nieuwe bewoners van Garmer-
wolde, samen met schrijfster Simone Tjakkes.

Stel je toch eens voor!
Nieuwe fotografen voor de G&T Express

Patrizia Meijer
Hallo lezers, ik ben Patrizia en alweer zo’n twee 
jaar geleden met mijn gezin verhuisd naar 
 Garmerwolde. Ik ben inmiddels al redelijk 
bekend geraakt met ons dorp, en als fotograaf 
voor de G&T Express hoop ik nog meer te ont-
dekken. Ook Thesinge heb ik onlangs beter 
leren kennen aan de hand van die ontzettend 
leuke fotopuzzel in het kerstnummer! 
Als kraamverzorgende ondersteun ik per maand 
gemiddeld twee gezinnen in de eerste dagen na 
de geboorte van hun kind. Dat is best intensief. 
Tussen die gezinnen door, houd ik me dan 
onder andere graag bezig met fotografie. Die 
hobby heb ik nog niet eens zo heel lang, maar ik 

ben daarin altijd wel geïnspireerd geweest door 
mijn opa, die (voor het digitale tijdperk) bij wijze 
van spreken elke glimlach van zijn kleinkinderen 
vastlegde en ook foto’s van (oude) foto’s maakte. 
Mij gaat het bij fotografie vooral om het vast-
leggen van momenten. Iets dat normalerwijze 
voorbij gaat, maar door er een foto van te maken 
wordt vereeuwigd en makkelijker terug te halen 
is in de herinnering. In tegenstelling tot Margriet 
ben ik niet een heel geduldige fotograaf, dus we 
vullen elkaar wat dat betreft mooi aan. Wellicht 
gaat u een van ons binnenkort tegenkomen met 
het fototoestel om de nek!

Margriet de Haan en Patrizia Meijer

Margriet (links) en Patrizia (rechts) maakten gebruik van reflectie voor deze portretten 
(foto’s Margriet de Haan en Patrizia Meijer)

In de Garmer & Thesinger Express wordt u min of meer regelmatig op de 
hoogte gehouden van de stand van zaken van de verbouwing van dorps-
huis De Leeuw. Een paar dingen zijn zeker het vermelden waard:

• Eind maart verwacht aannemer Havenga met het aangenomen werk 
klaar te zijn. Daarna komen nog de keukeninrichting, de pvc-vloeren, de 
inrichting zaal en café enzovoort. Plus nog het nodige werk aan de buiten-
schil van het voorhuis. Het zogenaamde ‘herstel van oude elementen’: 
goten, schoor stenen, kroonlijsten, voegwerk en renovatie van diverse kozij-
nen. Optimistisch hebben we alvast besloten dat het café, het terras, de 
keuken en de toiletten tijdens Rondje Nostalgie gebruikt kunnen worden. 
• Met Buurtzorg is afgesproken dat zij in de laatste week van mei weer 
naar het dorpshuis verhuizen. Buurtzorg krijgt nu een werkruimte op de 
begane grond, In de zijvleugel (de vroegere ‘kleine zaal’). Buurtzorg heeft 
dan meteen een eigen ingang: huisnummer 6a.
De verwachting is nu dat ergens medio juni ook alle verenigingen weer 
terug kunnen naar het dorpshuis. 
• Zodra we de datum voor de feestelijke heropening van ons dorpshuis 
hebben gekozen, hoort u dat natuurlijk meteen! 
• 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

Dorpshuis De Leeuw: eind verbouwing in zicht

De grote zaal is nog wat rommelig, stoffig en kaal, maar de contouren 
van een prachtige ruime feest- en vergaderzaal beginnen zich al af te 
tekenen. Nog een maandje of drie, vier flink doorpakken. Gelukkig 
hebben we tegenwoordig geen vorstverlet meer… 
(foto Sieb-Klaas Iwema) 
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Het huis aan de Dorpsweg 27 is in augustus 2019 vrij geruisloos van 
eigenaar gewisseld. Woonden tot die maand Anouk van Echtelt en Jelle 
Postma daar nog (hun kennismaking stond in de G&T van maart 2017), 
inmiddels is de woning overgenomen door Anouks broer Joris, die daar 
samen met zijn vriendin Barbara de Winter is gaan wonen. De verhui-
zing was door de onderlinge band snel geregeld en er was geen 
openbare verkoop van de woning. Reden waarom het even duurde 
voordat de G&T door had dat er sprake was van nieuwe bewoners op dit 
adres. Wellicht blijft de woning in de familie; wordt het ook de woning 
waar ooit de ouders van Joris komen te wonen wanneer zij uit het 
boerenbedrijf stappen. Maar vooralsnog is daarvan geen sprake.

Boerenroots
Joris en Barbara hebben elkaar leren kennen tijdens een schuurfeest in 
Binn’npret, waar ze met elkaar aan de praat raakten. Dat klikte goed, het 
werd een relatie en na een jaar of vier wilden ze wel gaan samenwonen. 
Ze zijn zonder haast op zoek gegaan naar een woning buiten de stad, 
maar toen Anouk en Jelle gingen verhuizen, was de keus om hun 
woning over te nemen snel gemaakt: het huis, de locatie en het 
gemoedelijke dorp sprak hen beide aan. 
Joris komt uit Zuidwolde, waar zijn ouders een veeteeltbedrijf hebben. 
Dit bedrijf is ondergebracht in een maatschap waar Joris met zijn ouders 
en zus in zit. Het is gevestigd tussen Noorddijk en Zuidwolde. Joris is 
daardoor binnen tien minuten op de boerderij, wat handig kan zijn 
wanneer er plots werk aan de winkel is. Daarnaast is hij ook regelmatig 
op andere boerderijen te vinden, als extra hulp in tijden van grote drukte. 
Joris maakt lange dagen. Hij vertrekt ‘s morgens van huis wanneer de 
rest van de Dorpsweg nog op één oor ligt en komt doorgaans begin van 
de avond weer thuis. 
Barbara komt van oorsprong uit Uithuizen, maar woonde tot voor kort in 
Groningen. Ook zij is een boerendochter; haar ouders hebben een 
akkerbouwbedrijf. Barbara studeert fiscaal recht en daarnaast werkt zij 
drie dagen in de week als junior belastingadviseur op de agro-afdeling 
bij Accon AVM, een van oorsprong agrarische coöperatie, inmiddels een 
landelijke advies- en accountancyorganisatie voor het MKB. Accon AVM 
heeft een hoofdkantoor in Arnhem, maar gelukkig voor Barbara is er ook 
een regiokantoor in Groningen. Zij adviseert daar met name agrarische 
bedrijven, de bedrijven waar zij affiniteit mee heeft. Deze baan combi-
neert ze met haar studie. Ze is bezig met het schrijven van haar 
masterscriptie, die dit voorjaar afgerond zou moeten zijn. Als dat gaat 
lukken, heeft ze ook weer tijd om meer te gaan werken, zwemmen, 
wielrennen, en om bij hun nieuwe woning een moestuin aan te leggen.

Simone Tjakkes

Nieuwe bewoners Garmerwolde

Joris van Echtelt en Barbara de Winter 
(foto Patrizia Meijer)
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In het maartnummer van 2017 
stonden Jelle Postma en Anouk van 
Echtelt als nieuwe bewoners in 
Garmerwolde vermeld. Zij hebben 
bijna drie jaar aan de Dorpsweg 
gewoond. De keus voor Garmerwolde 
was handig, omdat Anouk samen met 
haar broer en ouders een melkvee-
bedrijf heeft in Zuidwolde. Haar broer 
wil op termijn dit bedrijf overnemen 
en woont nu in het huis aan de 
Dorpsweg. Jelle en Anouk houden 
van dieren en van ruimte. Ze kennen 
elkaar uit hun studietijd aan het Van 
Hall Larenstein in Leeuwarden. Toen 
de boerderij aan de Thesingerweg 8 
te koop kwam hebben zij de grote 
stap gemaakt en zijn ze nu samen 
melkveehouder. Met steun van beide 
ouders (Jelle is een boerenzoon uit 
Witmarsum in Friesland) is dit 
mogelijk gemaakt. Sinds 9 augustus 
2019 wonen zij in het statige 
woonhuis met prachtig uitzicht over 
de velden en in de verte de stad 
Groningen. De windmolens zijn het 
herkenningspunt aan de achterkant 
van het bedrijf. Hiermee wordt 
voldoende energie opgewekt voor 
bedrijf en woning. Ze vinden de windmolens mooi staan in het land-
schap en deze maken nauwelijks geluid. Jelle is fulltime boer en Anouk 
is naast het bedrijf nog vier dagen als projectmanager werkzaam bij 
BTN de Haas, agrarische groothandel in Groningen.

Samenwerken
Met de ouders van Anouk worden sommige materialen en machines 
gezamenlijk gebruikt. ‘We helpen elkaar waar mogelijk. Toen we 
problemen hadden bij de moeilijke geboorte van een kalf, hebben we 
mijn vader uit bed gebeld. Hij was er binnen een kwartier en heeft 
samen met ons het kalf goed op de wereld gezet. Wij steken daar heel 
veel van op en we realiseren ons dat we nog heel veel moeten leren.’
Voor een stel twintigers is het een hele onderneming, zo’n bedrijf met 
honderd melk- en kalfkoeien, vijftig stuks jongvee en drie schapen die 
het gras op het erf kort houden. Het werk is gemakkelijker door de twee 

Jelle en Anouk met hun hondje in het weiland voor hun boerderij (foto Wilma Postma)

Nieuwe bewoners Thesinge

melkrobots. Dit maakt het werk flexibel in drukke tijden. In de bench ligt 
de boerderijhond te slapen. Het is een Boerboel-kruising, een sterk en 
stevig Zuid-Afrikaans ras. Nu is het nog een schattige pup, maar het 
wordt een grote hond. 
‘Met de buurtgenoten op Achter-Thesinge hebben we leuk kennis 
gemaakt. We hebben heel de buurt uitgenodigd en daar zijn prettige 
contacten uit voortgekomen.’ Anouk: ‘Voorafgaand aan de Thesinger 
Run heb ik samen met buurvrouw Paulien van Beesten een spandoek 
goed zichtbaar opgehangen met de tekst: Zonder jonge boer in dit land, 
geen boodschappen in uw mand. Wij hebben liefde en passie voor ons 
werk. Boer zijn is geen beroep, maar een manier van leven.  
De onzekerheid plaagt je wel. Steeds weer nieuwe regelgeving die ons 
overvalt. We maken er het beste van en genieten elke dag van deze 
mooie stap.’

Truus Top-Hettinga

Op 4 mei staan we, aan het begin van de feest-
week in Thesinge, in de vroege avonduren stil 
om na te denken wat oorlog en vrede betekent. 
De voorbereidingscommissie zet zich in om 
ieder een, van jong tot oud(er), hierbij te betrek-
ken. Er is ruimte voor muziek en zang, voor 
oorlogsverhalen uit Thesinge, beeldmateriaal 
uit herinneringskamp Westerbork én voor door 
jongeren voorgedragen (het liefst zelfgeschre-
ven) gedichten. 

Oproep voor jongeren vanaf 12 jaar
Natuurlijk, jullie hebben de oorlog van 1940-
1945 niet meegemaakt, maar misschien ken je 
nog wel familieverhalen uit deze oorlog, of horen 
en lezen jullie wel nieuws uit andere oorlogs-
gebieden. 
Wat betekent dit voor jongeren en de samen-
leving? Hoe komt dit bij je binnen en hoe geef je 

Verhalen om nooit te vergeten
4 mei herdenking Thesinge 

Kom vanavond met verhalen

Hoe de oorlog is verdwenen, 

En herhaal ze honderd malen:

Alle malen zal ik wenen

woorden aan de verschrikkingen van oorlog? 
Waaraan denk je als je twee minuten stil bent? 
Wat betekent vrijheid voor jou? 
Kun je dit onder woorden brengen door zelf een 
gedicht te maken, of door een gedicht of lied of 
verhaal dat je raakt voor te dragen? 
Inspiratie kun je onder andere opdoen op
4en5mei.nl  

Voor meer informatie of opgave kun je contact 
opnemen met een van de leden van de voor-
bereidingscommissie: 
Yvonne Schouteten, Alex Mollema, Corrie 
Eijkemans, Wilma Wieringa, Esther Ottens of 
Roelie Karsijns. 
Mailen kan ook: herdenking.2020@hotmail.com
 

Namens de commissie 
Roelie Karsijns
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Oei, ik snoei!

In de wintermaanden is er vaak niet veel te doen in de tuin. 
Alleen snoeien is een typische winterklus. Nu de bladeren 
weg zijn zie je het geraamte van de struiken en bomen. Ik 
vond in een tuinblad een special over snoeien. Hieruit heb ik 
wat wetenswaardigheden gehaald.

Waarom snoeien?
Planten, struiken en bomen willen groeien. Als ze voldoende 
ruimte, licht en voedsel hebben kunnen ze groeien zoals ze 
willen. Als het oppervlak vol is, zoals in een bos, is de 
concurrentie moordend. Elke tak wil naar het licht, en de 
ondersten sterven af. Ook lichtminnende planten die te 
weinig licht krijgen zullen dood gaan. In de tuin staan de 
planten en struiken ook dicht op elkaar. Om iedere plant 
evenveel kansen te geven ontkom je niet aan snoeien.
Maar er zijn meer redenen. Soms groeien takken de 
verkeerde kant uit. Ze kruisen elkaar en beschadigen elkaar, 
of er komen zogenaamde waterloten die recht omhoog 
groeien. Bij geënte planten zoals kronkelhazelaar en roos wil 
de onderstam wel eens uitlopen. Deze takken verschillen 
duidelijk van de sierplant en halen veel voedsel weg. Voor 
het behoud van de plant moet je deze takken dan weg-
snoeien.
Door te snoeien kun je planten als de buxus in een 
gewenste vorm krijgen en zorg je bijvoorbeeld bij de 
forsythia dat de struik compact blijft en toch bloeit. Ook oude 
takken die te weinig blad of vruchten leveren kun je 
wegsnoeien. Hiervoor in de plaats krijg je een jonge sterke 
tak die productiever is.
Door te snoeien kun je ook ziektes uit de plant, struik of 
boom halen. Bij vruchtboomkanker moet flink worden 
weggesnoeid. Fruitbomen worden gesnoeid om het teveel 
aan waterloten weg te halen en om de kruin open te houden 
zodat de wind er door heen kan. Dit voorkomt rot en 
schimmel.

Wanneer kun je snoeien?
Dit verschilt per plant, struik of boom. Snoei in ieder geval 
niet als het vriest, en wanneer de sapstroom in het voorjaar 
al goed op gang gekomen is. Bij sommige bomen zoals de 
berk is dit al in januari. Het tijdstip van snoeien bepaalt ook 
het resultaat. Snoei je pas als de bloemknoppen voor het 
volgend seizoen al aanwezig zijn, dan loop je de kans dat je 
struik of boom minder of niet bloeit.

Wat bereik je met snoeien?
Bij snoeien geldt: actie is reactie. Snoei je één tak helemaal 
terug, dan zal de struik reageren met het maken van een of 
twee nieuwe takken. Snoei je halverwege de tak, dan zullen 
de twee knoppen (groeipunten) er vlak onder het meest 
gaan groeien. De knoppen staan in verschillende richtingen. 
Knip je boven een naar buiten gerichte knop, dan zal de 
nieuwe scheut naar buiten wijzen. 
Als je een breeduit-groeiende struik in de hoogte wilt laten 
groeien, knip dan vlak boven de naar boven gerichte 
knoppen. De nieuwe scheuten zullen recht omhoog groeien. 
Andersom knip je voor een sprietige struik die wat breder 
moet worden vlak boven een opzij of naar beneden gerichte 
knop. 

Miranda Bosman

Sinds januari 2020 doen groep 3 t/m 8 van basisschool De Til mee aan de pilot 
Cultuur educatie in de KunstKerk in Warffum. KunstKerk Warffum is een initiatief 
van Gerrie Jonker (kunstenaar) en Jan Dirk Gardenier (ondernemer) in de voor-
malige Gereformeerde Kerk in Warffum. Hiermee willen zij een breed aanbod 
voor cultuureducatie verzorgen voor basisscholen en leerlingen een aantal 
dagen per jaar onder dompelen in cultuurprojecten in de speciaal voor dit doel 
ingerichte kerkzaal en bijgebouwen.

27 januari zijn groep 3 t/m 8 voor het eerst naar de KunstKerk in Warffum 
geweest. Met de KunstBus werden zij vanuit Thesinge opgehaald en naar Warf-
fum gebracht. Deze eerste keer waren er twee ateliers: muziek en beeldend. 
Bij het muziekatelier werd er eerst aandacht besteed aan instrumentenkennis en 
ritmes. Met behulp van boomwhackers speelden de kinderen samen verschil-
lende ritmes. Daarna was het tijd voor een ander mooi instrument: de viool. Alle 
kinderen mochten op een viool leren  spelen. Dat vraagt nog best wat discipline, 
maar uiteindelijk werd er toch mooi op getokkeld. 
In de pauze werd er gewisseld en was het tijd voor het volgende atelier. Bij het 
beeldende  atelier mochten de kinderen een portret maken van een klasgenootje 
met behulp van potlood, houtskool en ecoline. Belangrijk daarbij is om goed te 
kijken natuurlijk. Ook kregen alle kinderen een eigen tekenboekje dat ze konden 
voorzien van een mooie kaft. 
Een zeer geslaagde dag. Dit schooljaar gaan de kinderen van De Til nog vier 
keer naar Warffum.

Paulina van Bostelen

Leerlingen De Til naar KunstKerk 
in Warffum

Vijf meiden uit de bovenbouw tokkelen een ritme op de viool in de kerkzaal in 
Warffum: Maura Witkamp, Rossa Nouwen, Laura Oudman, Violet Nouwen en 
Susan Oudman (foto Paulina van Bostelen)



9

Nieuws Garmerstee
Op de bijeenkomst in februari brengen we 
het tot zo’n twintig personen. Er staan twee 
onderwerpen op het programma: de start 
van een beweeggroepje en de camperreis 
van Jan en Detta van der Molen naar Sint-
Petersburg.

Start beweeggroep
Het is heel belangrijk om ook op oudere leeftijd 
in beweging te blijven en alert te zijn op moge-
lijke risico’s. In november hebben we al een 
cursus valpreventie georganiseerd; in aanslui-
ting hierop probeert Jeanette Toxopeus een 
beweeggroepje op te richten. Er melden zich 
spontaan tien deelnemers, zowel dames als 
heren. Na enig overleg wordt besloten om op 
dinsdag 3 maart van start te gaan, en wel van 
15.45 tot 16.45 uur. We gaan door t/m 21 april, 
daarna volgt de zomerstop. Er kunnen nog meer 
mensen bij. Bel voor meer informatie en/of aan-
melding naar Jeanette Toxopeus, 06 44 464 809 
of Hillie Ramaker, 050 541 5335. 

Elders in dit nummer staat een Wist-u-datje met 
een oproep voor de gratis kennismakingsles van 
Jeanette Toxopeus voor 40-plussers. Dat is een 
ander project voor mensen in Garmerwolde die 
graag fit willen blijven.

Sint-Petersburg
En dan is het tijd om op reis te gaan. Jan van der 
Molen neemt ons mee naar Sint-Petersburg. Als 
echte reisleider geeft hij eerst de nodige infor-
matie. Sint-Petersburg werd op 27 mei 1703 
gesticht door Peter de Grote. Hij sprak ook 
Nederlands en voerde het in als hoftaal. Hij 
wilde het ook doorvoeren in Rusland, maar dat 
is niet gelukt.
Catharina de Grote had maar liefst twaalf gere-
gistreerde minnaars! Het Catharina-Paleis fun-
geerde als zomerresidentie. De Hermitage, het 
winterpaleis, is thans een onvoorstelbaar groot 
kunstpaleis met maar liefst drie miljoen kunstwer-
ken. Sint-Petersburg heeft officieel vijf miljoen 
inwoners, maar in werkelijkheid zijn het er wel 
zes miljoen doordat velen niet geregistreerd zijn.

Op zaterdag 8 februari was de dorpshuissessie 
in Thesinge, met de groepen Harry van Lier 
(met Anna Boon), Groundlift en tot slot 
KWAD (zie foto). 
Deze vierpersoons formatie bestaat voor een 
kwart uit Thesingers. Plaatselijke muziek-
kenners herkennen de dorpsgenoot rechts op 
het podium. 
Alle groepen speelden goed in verschillende 
muziekstromen. De bezoekers hebben 
genoten van de muziek en er werd volop 
gedanst. 
Zaterdag 6 juni is de volgende sessie, opnieuw 
in Thesinge. De aanvang is 20.30 uur. Tot dan! 
(tekst en foto Sieb-Klaas Iwema) 

Er hangen maar liefst twintig Rembrandts; en 
ook veel werken van andere Nederlandse 
meesters. We zien prachtig bewerkte ingelegde 
vloeren, grote wandtapijten, bewerkte deuren, 
grote gangen en trappenhuizen, een portretten-
galerij van allerlei veldheren, een mooie moza-
iekvloer, enzovoort. Ook een binnentuin mag 
natuurlijk niet ontbreken. 
Ter afwisseling volgt een leuke show met zang 
en dans – een echte kozakkendans – tijdens 
een maaltijd. Tot slot nemen we een kijkje bij het 
zomerverblijf Petershof en bewonderen een 
prachtige show van heel veel fonteinen met alle-
maal hun eigen thema en vorm.

De volgende keer is op donderdag 12 maart. 
Dan verzorgt de heer Draijer een filmpresentatie 
over (de organisatie van) Op Roakeldais.

Hillie Ramaker-Tepper

Jan en Detta logeerden in een super-de-luxe 
hotelkamer met alles erop en eraan. Ze bezoch-
ten onder anderen een winkelcentrum met een 
waterorgel en een hele lange roltrap, maakten 
een rondvaart door de grachten en bewonder-
den kathedralen met prachtige iconen. Geen 
beelden, maar iconen. En ook geen banken; de 
mensen staan tijdens de dienst. Aangezien de 
preek wordt gezongen, worden de priesters 
gekozen op hun zangstem.
Het Catharina-Paleis blijkt een groot complex 
met heel veel gebouwen; het is allemaal goud 
wat er blinkt. We bewonderen een enorm hoog 
trappenhuis en dito balzaal, mooie Delfts blauwe 
tegelkachels en wanden van barnsteen. Ook is 
er een mooie tuin met een hele grote vijver en 
een prieeltje met een geweldige akoestiek.
Ook de Hermitage, het huidige museum voor 
schone kunsten, is een schitterend gebouw. 
Ons oog valt meteen op de gigantische vazen. 

Na afloop van een prachtig reisverslag praat Jan van der Molen nog even na met belangstellen-
den, met Sint-Petersburg op de achtergrond (foto Sieb-Klaas Iwema)
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De Familie Schutterstichting bestaat sinds 1964 en kan in financieel 
opzicht een bij drage leveren aan de leefbaarheid van de dorpen van 
de voormalige gemeente Ten Boer. Wat doet de stichting eigenlijk?

Elk jaar ontvangt de Familie Schutterstichting aanvragen voor een finan-
ciële bijdrage voor activiteiten die in de voormalige gemeente Ten Boer 
plaatsvinden. De aanvragen zijn heel divers en het bestuur probeert ze 
zoveel mogelijk te honoreren. Dat honoreren hangt natuurlijk in eerste 
instantie af of de aanvraag past binnen de doelstelling van de stichting en 
kan in ieder geval niet structureel, dus bijvoorbeeld jaarlijks, gegeven wor-
den. De bedragen die wij als bestuur toezeggen zijn veelal bescheiden 
van aard en zijn geen subsidies maar vrijwel altijd garantstellingen. Het 
gaat in alle gevallen om bijdragen op sociaal en/of cultureel gebied.

Hoe gaat het bestuur te werk?
Een binnengekomen aanvraag wordt besproken en getoetst aan de doel-
stelling van de stichting. Als het bestuur akkoord gaat met een geldelijke 
ondersteuning wordt er een garantiebedrag toegezegd. Dat betekent dat 
er pas geld overgemaakt kan worden nadat er bij ons na afloop van de 

De Familie Schutterstichting Steun bij sociale en culturele activiteiten

betreffende activiteit een financieel overzicht binnen is gekomen. In een 
heel enkel geval vindt het bestuur het belangrijk om vooraf een subsidie-
bedrag over te maken, maar dat komt niet vaak voor.

Afgelopen jaar
Afgelopen jaar was een rustig jaar voor de stichting. Het spreekt vanzelf 
dat er in het ene jaar meer aanvragen binnenkomen dan in een ander jaar. 
Maar mocht u iets willen organiseren op sociaal of cultureel gebied en 
daarvoor een financiële ondersteuning nodig hebben, aarzel dan niet en 
dien een aanvraag voor een garantstelling in. 
Op www.familieschutterstichting.nl, de website van de stichting, vindt u de 
voorwaarden en staat duidelijk aangegeven wat u moet doen. Daar vindt 
u ook meer informatie over de stichting zelf, en kunt u eens zien waar er 
zoal geld voor gegeven is in de afgelopen jaren.
Wij hopen op een actief jaar en wensen u allen heel veel succes met alle 
activiteiten die u dit jaar weer gaat organiseren.

Namens het bestuur van de Familie Schutterstichting,
Pluc Plaatsman

De jonge boompjes langs het water aan de Rijksweg tussen Groningen en Ten Boer 
zijn allemaal gekapt. De reden daarvoor is ons nu nog niet geheel duidelijk. 
Sommigen zeggen vanwege het zicht, anderen denken dat de damwand aan het 
verzakken is en gerepareerd moet worden. Wellicht komen we hier op terug als we 
meer weten. (foto Harjo de Poel)

De gemeente Groningen heeft besloten om de hondenbelasting gelijk 
te trekken voor al haar inwoners. Dus ook voor de hondenbaasjes in 
de voormalige gemeente Ten Boer, die de afgelopen jaren vrijgesteld 
waren voor deze belasting. Ook in Thesinge en Garmerwolde hebben 
veel mensen een hond. Hun hondenbelasting verschuift dit jaar van 
het allerlaagste (€ 0,00) naar het allerhoogste tarief van  Nederland. In 
Ten Boer is daarom het initiatief Hondenbelasting Weg Ermee (HBWE) 
gestart, dat als doel heeft de hondenbelasting in de gehele gemeente 
Groningen, inclusief de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren, 
afgeschaft te krijgen. De activiteiten van de groep zijn te volgen op de 
Facebookpagina met dezelfde naam.

Eind 2019 zijn enkele inwoners van Ten Boer een handtekeningenactie 
gestart, toen bleek dat de hondenbezitters in Ten Boer met ingang van 
2020 weer hondenbelasting moeten betalen. Met € 129,00 voor 1 hond,  
€ 192,00 voor de tweede hond en € 259,00 voor elke hond meer, is 
 Groningen bovendien de duurste gemeente in Nederland. Het grootste 
bezwaar tegen de hondenbelasting is het feit dat de opbrengsten in de pot 
algemene reserve verdwijnen. Hondenbezitters dragen daardoor meer bij 

aan de algemene middelen. Dat zij dit niet rechtvaardig vinden blijkt uit het 
feit dat de petitie op dit moment meer dan 4700 maal ondertekend is. De 
lijst kan nog steeds getekend worden op hondingroningen.petities.nl

De grote hoeveelheid handtekeningen sterkt de groep om door te gaan. 
De initiatiefnemers gaan bijvoorbeeld in gesprek met alle politieke partijen 
van de gemeente over afschaffing van de belasting. De eerste gesprekken 
zijn inmiddels geweest, de samenvattingen staan op Facebook.
Daarnaast werkte HBWE mee aan een reportage van SBS6 over honden-
belasting op dinsdag 4 februari. Het lukte om in zeer korte tijd een groot 
aantal baasjes met hun honden verzameld te krijgen in het Ten Boerster-
bos, waar de opnames werden gemaakt. 

Ergens in mei of juni wordt de voorjaarsnota in de raad behandeld. HBWE 
houdt in de gaten wanneer de hondenbelasting aan de orde komt, want het 
plan is om in te spreken. De datum staat nog niet vast, maar HBWE roept 
de hondenbezitters van onze dorpen op aanwezig te zijn bij deze vergade-
ring. Meer informatie op de HBWE Facebookpagina.

Michel Mooiman

Actiecomité tegen hondenbelasting
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Oplossing en prijswinnaars kerstpuzzel
De afgelopen weken zijn verschillende volwassenen en kinderen gespot 
die met de kersteditie van de G&T Express in de hand door onze dorpen 
speurden. Zij waren op zoek naar plekjes die afgebeeld waren in de kerst-
puzzel, om op die manier letters voor de oplossing te ontdekken. Een ware 
speurtocht! En niet altijd even gemakkelijk, dus we kunnen ons voorstellen 
dat veel mensen wel graag de antwoorden willen weten. Die vind je hier-
onder. Bij drie lastige opgaven geven we bovendien wat extra uitleg aan 
de hand van foto’s. Op onze website gentexpress.nl worden alle antwoor-
den duidelijk toegelicht met foto’s. 
 
Oplossingen per opgave:
1 De thermometer hangt aan een huis aan de Dorpsweg.
2 De windheks staat op een huis aan de GrasdIjkweg.
3  Op de groepsfoto achter een ruitje bij Jägermeister staan nEgen 

mensen.
4  De Citroënbus aan de Oude Rijksweg luistert naar de naam ‘De 

VRieskist’.
5  Op de plaquette bij de lantaarn op de Koningsheert zochten we naar 

de letter B.
6-10 Opgave 7 is duidelijk op de speeltuin aan de Hildebrandstraat. De 

andere vier ook. Samen leverde dat de letter A op.
11  Zie foto: dit was te vinden bij nummer dRieënzeventig.
12  Op het bankje bij ‘het konijn’ op de hoek van de L. v/d Veenstraat 

staat de duidelijke tekst ‘Stad en landE’ 
13 Dit is te vinden aan de Schutterlaan: JacobsPad
14 Zie foto: BLijf mij nabij.
15 Het fietsenrek bij ‘CAfé de Oude School’.
16  Dit is te vinden in een doodlopend stukje Thesinge, namelijk aan het 

einde van de Singel: MArtini.
17  In de tekst op de PKN-kerk zochten we naar de letter T.
18  Zie foto: aan een van de melkbussen hing een briefje met daarop de 

letter S.
19 Dit is op nummer nEgentien.
20-23 Dit was allemaal op het kloosterkerkhof; het leverde de letter N op.

Als alles was gevonden dan leverde dat de volgende oplossing op:  
DIERBARE PLAATSEN

Prijswinnaars
Je kon de hele oplossing inleveren, maar ook één van beide woorden 
daarvan. Terwijl we aanvankelijk behoorlijk wat inzendingen verwachtten, 
bleken er uiteindelijk maar twee goede oplossingen aangeleverd te zijn. 
Misschien waren de vragen toch iets te moeilijk of de plekjes te goed 
verstopt? De volgende vier inzenders uit één gezin hadden samen het 
Thesinger deel van de puzzel opgelost en ontvangen samen van ons een 
Agrishop-bon van € 10,00. Gefeliciteerd! 

Bert Mollema, Phyline Derksen en hun kinderen Guus en Sara 
uit Thesinge

Dan nu – tromgeroffel – de winnaar van de hoofdprijs, de puzzelaar die 
beide woorden goed had en deze ook uitzonderlijk snel bij de redactie had 
ingeleverd. Dr B Denker dacht daardoor aanvankelijk nog dat hij de puzzel 
te gemakkelijk had gemaakt! Maar het bleek te gaan om een meester-
speurder, wiens naam de annalen zal ingaan en daarmee met eeuwige 
roem wordt onderscheiden. We houden u niet langer in spanning, de 
hoofdprijs is gewonnen door:

Theo Remkes uit Thesinge

Van harte! De Agrishop-bon van € 25,00 wordt binnenkort overhandigd.

Dr B. Denker

Opgave 11: Veel mensen uit Garmerwolde en 
Thesinge komen dagelijks langs deze 
opmer ke lijke brievenbus. Hij staat namelijk niet 
aan de Stadsweg, zoals je misschien zou 
denken. Som mi ge bewoners van de Stadsweg 
hebben namelijk een extra brievenbus binnen 
de kom, ten behoeve van de bezorgers. Zo ook 
deze, die aan de Dorpsweg staat bij nummer 
dRieënzeventig. 

Opgave 14: Als je deze spot dan sla 
je jezelf voor de kop: ‘waarom heb ik 
dat nooit eerder opgemerkt?’. De 
uitgezoomde afbeelding laat zien dat 
het gaat om een hart in de nok van 
de boerderij op Smidshouk. De letter 
moet dus worden gezocht op het 
oorlogsmonument

Opgave 18: Dr B Denker zelf was prettig verrast toen hij 
deze melkbussen voor het eerst zag. Uit de afbeelding is 
duidelijk dat ze ergens aan het water staan. Iets minder 
duidelijk misschien, zeker voor niet-Thesingers, is dat 
het om miniatuur-melkbussen gaat. Deze staan op een 
vlonder naast de voetgangersbrug tussen de Dijk en de 
Havenstraat, vlak bij de Kloosterkerk. 

Voorpret bij het bedenken van de puzzel 

Leuk om te vermelden is dat het opstellen van de puzzel voor 
menigeen niet onopgemerkt verliep. Testers van versie nul van de 
puzzel (lees: redactieleden) werden vreemd aangekeken toen ze 
begin december rondscharrelden op het kloosterkerkhof en de 
speeltuin in de Hildebrandstraat. Wat vertoonden die mensen daar 
toch vreemd gedrag! Testers werden er door bewoners op aange-
sproken; ze dienden zich toen te beroepen op hun geheimhoudings-
plicht, tot frustratie van de bewoners.
Een van onze redactieleden kreeg zelfs te maken met een omkoop-
poging met een zelf gebrouwen biertje! Tevergeefs uiteraard.  
Ook Dr B Denker zelf werd vanaf de overkant van het Maar 
gevraagd of hij die melkbusjes probeerde te stelen of zo. Later werd 
het gelukkig allemaal duidelijk hoe het zat. Hoe dan ook, wij hebben 
als redactie in ieder geval erg veel voorpret beleefd aan het 
voorbereiden van de puzzel, hopelijk net zoveel als jullie als lezers 
hebben gehad bij het oplossen ervan. 
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BAM Infra is voor North Water begonnen met het weggraven van de 
Eemskanaaldijk, op de plek waar de inlaat van het Eemskanaalwater 
gebouwd zal worden. Ook hebben zij een stuk van de oude persleiding 
(smeerpijp) weggehaald. Begin maart begint het in de grond draaien van 
de ronde heipalen. De vloer van de spoelwateropslag en het industrie-
waterreservoir is gelegd. Men is volop bezig het ijzervlechtwerk voor het 
industriewaterzuiveringsgebouw aan te leggen. En daar gaat me toch een 
hoop ijzer in! Donderdag 27 februari wordt de vloer van gemiddeld 45 cm 
dikte gestort. Ze beginnen om 6.30 uur en hopen om 16.30 uur klaar te 
zijn met het pompen van het beton. Daarna gaan ze in de avond en nach-
telijke uren vlinderen en is het ijzerwerk van zo’n 1,6 tot 3,5 cm dikte in de 
vloer verwerkt. Bij het beton storten mag het iets regenen, tijdens het 
vlinderen moet het droog zijn. Anders schuift het een week op.

Sieb-Klaas Iwema

Voortgang werkzaamheden industriewaterzuivering

Het nieuwe industriewaterzuiveringsgebouw krijgt een vloer die zo te 
zien op elke aardbeving en natuurramp is voorbereid. Het kunstige 
ijzervlechtwerk verdwijnt in het beton (foto Sieb-Klaas Iwema) 

Bijzondere bieren proeven
Op de avond van vrijdag 24 januari 2020 hield de in Garmerwolde geves-
tigde thuisbrouwerij ‘De Gister’ een bierproeverij. Zo’n 40 tot 50 vrienden 
en bekenden konden zo een idee krijgen van de verschillende bieren die 
de brouwende vrienden Corree Sturing (l) en Gerben Pool (r) over het 
af gelopen jaar hadden gebrouwen. 
Het was een echte proefavond: er werden verschillende soorten bier 
(stout, bockbieren, IPAs, tripels, eisbock, en andere) uitgeschonken, 
steeds over meerdere proefglaasjes (à 10 cl) tegelijk. De brouwers gaven 
ondertussen informatie over hoe het bier was gemaakt, met welke hop-
soorten, enzovoort. De proevers konden zelfs via een online feedback-
formulier hun oordeel over elk biertje geven. 
Een van de toppers van de avond was bijvoorbeeld een majestueuze IPA, 
gebrouwen met een distinctief smakende hopsoort uit Japan. 
Het was een zeer geslaagde avond en de brouwers zelf vonden het ook 
geweldig om zoveel moois over hun bieren te horen. 

(tekst Harjo de Poel, foto Allard Hakvoort)

Toneelvereniging WWK
We zijn alweer een aantal maanden elke dinsdagavond in Trefpunt aan 
het repeteren voor de uitvoeringen in maart. Met nog een tiental actieve 
leden, waarvan er een dit jaar niet deelneemt, is het altijd weer een hele 
uitdaging om een passend stuk uit te zoeken.
Dit jaar is er gekozen voor een blijspel in drie bedrijven: Sparreboom & 
Sparreboom van Joh. E.G. Ruiter.
De gebroeders Mark & Kees Sparreboom hebben een handelskantoor 
waar het qua handel en wandel niet altijd even vlekkeloos verloopt en 
waar de zwart betaalde buitenlandse werkster ook voor de nodige 
opschudding zorgt.
De uitvoeringen zullen plaatsvinden in Trefpunt op zaterdag 14, vrijdag 20 
en zaterdag 21 maart. 
De kaarten kosten € 7,50 per stuk en zijn vooraf te bestellen bij Trieneke 
Schuppert: 050 302 1602. We zien jullie graag op een van deze avonden!

Anita van der Veen

Open dag basisschool De Til 
Op donderdag 12 maart is de jaarlijkse open schooldag op basisschool 
De Til in Thesinge. Nieuwe ouders en andere belangstellenden zijn van 
harte welkom op deze dag. Zij kunnen kennis maken met en rondkijken op 
de school. Dit kan tussen 8.30 en 11.30 uur en tussen 12.45 en 13.45 uur. 
Ook alle ouders van de kinderen die bij ons op school zitten zijn die dag 

Marjolein Meijers met 
Zaterdagavond 28 maart treedt Marjolein Meijers op in dorpshuis Trefpunt 
in Thesinge. Zij brengt met haar vaste begeleiders een muzikaal pro-
gramma. Het is de laatste voorstelling voor de zomer van Stichting Felicitas.

Marjolein Meijers maakt muziek, al een leven lang. Met bandjes, De Beri-
ni’s, Jan Rot en solo met haar twee vaste muzikanten Walter en Onno 
Kuipers. Muziek! is een persoonlijke muzikale reis door het leven van 
Marjolein Meijers. We vertrekken uit Rotterdam en gaan via Ierland, Bul-
garije en Turkije met een grote zwaai naar Amerika. Muziek! staat niet 
alleen bol van prachtige muziek, maar zit ook vol vrolijke en ontroerende 
verhalen. Meer informatie op marjoleinmeijers.nl

De voorstelling begint om 20.00 uur en de entree bedraagt € 10,00. 
U kunt reserveren via stichtingfelicitas@gmail.com of door te bellen naar 
06 14 948 438.

Pluc Plaatsman

uiteraard welkom om een kijkje te nemen in de klassen. Kent u ouders van 
(jonge) kinderen in uw omgeving of andere belangstellenden voor onze 
school, tip ze dan gerust over deze open dag! Uiteraard staat er een kopje 
koffie of thee voor u klaar!

Paulina van Bostelen
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Stoomfluitje
Gratis af te halen: Spinx sanitair
30 jaar oud, wastafels en toiletpot, kleur jura 
grijs, alles van het merk Sphinx: ronde wastafel 
47 cm diameter in driehoekig grijs werkblad 
gelijmd; wastafel 64 x 53 cm met bijpassende 
sifonkap; wastafel 45 x 34 cm; hangtoilet. 
Henk Vliem, Dorpsweg 65, Garmerwolde 
050 541 6341

Zaterdagavond 25 januari was de eerste keer 
dat er geklaverjast werd door klaverjasclub De 
Eendracht in 2020. 
Voorafgaand aan het klaverjassen werd de 
Algemene Leden Vergadering gehouden. Onder 
de strakke leiding van voorzitter Wim Ritsema 
werden de punten van de agenda soepel 
af gewerkt. Belangrijk punt op deze vergadering: 
verandering van klaverjasavond van de zater-
dagavond naar de vrijdagavond! Stemmen uit 
de samenleving hadden laten horen dat men 
liever op vrijdag- dan op zaterdagavond klaver-
jaste. Door deze door het bestuur voorgestelde, 
verandering uit te voeren hoopt De Eendracht 
het ledental op te krikken. 
Vrijwel de gehele vergadering (en Dora, onze 
gastvrouw) ging akkoord! Dit betekent dus dat er 
voortaan op de laatste vrijdagavond van de 
maand geklaverjast gaat worden in Café Molen-
zicht! Aanvang 19.30 uur. 
Hierna werden de jaarprijzen van 2019 uitge-
reikt. 

De Eendracht voortaan op vrijdag
1 Janny Sibma 54235 ptn. 
  (hoogste aantal punten van 8 klaverjas-

avonden)
2 Kees Steenhuis 53459 ptn.
3 Aries Sibma 53267 ptn.
De beker voor de meeste doormarsen (20) was 
voor Kees Steenhuis. 

Direct na de ALV kwamen de kaarten op tafel. 
Na 4 rondes waren de eerste winnaars van 2020 
weer bekend:
1 Janny Sibma 7452 ptn.
2 Johan Mollema 6760 ptn.
3 Rieks Ridder 6754 ptn.

Voor ze naar huis gingen kregen alle leden een 
vleespakket mee. Dit is bij De Eendracht een 
traditie in januari. Volgende klaverjasavond: vrij-
dag 28 februari, de dag dat deze krant in de bus 
valt, daarna vrijdag 27 maart, vrijdag 24 april, 
enzovoort. Iedereen is welkom!

Dick Verweij 

‘De Soos’
De klaverjasavond in februari heeft de volgende 
uitslag opgeleverd:
1 Jannes Ramaker 5088 pnt.
2 Geert Pops 4997 pnt.
3 Jan van der Molen 4725 pnt.

De volgende keer is op dinsdag 10 maart, aan-
vang 20.00 uur, in Het Geweide Hof in Garmer-
wolde. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Jannes Ramaker

Door kamerkoor Northern Voices 

Zaterdag 28 maart om 20.15 uur geeft kamerkoor Northern Voices een 
Passieconcert met als titel Agnus Dei in de kerk van Garmerwolde. Aan 
het concert wordt meegewerkt door organist Henk de Vries.
 Agnus Dei vertelt het verhaal van de kruisiging en wederopstanding van 
Jezus aan de hand van muziek uit verschillende stijlperiodes. U hoort 
onder meer muziek van Bach, Chilcott, Mendelssohn, Rutter en Tavener. 
Het thema van liefde, opoffering en vergeving, tegenover zelfzucht en 
vergelding is van alle tijden. De muziek vertelt hoe moeilijk, en tegelijker-
tijd hoopvol het is om daarnaar te leven. Het programma bestaat uit koor-
werken, afgewisseld met solo’s door zangers uit het eigen koor en enkele 
orgelsolo’s door Henk de Vries.

Northern Voices bestaat uit vijfentwintig leden uit de drie noordelijke pro-
vincies. Het koor zingt regelmatig in verschillende kathedralen in Enge-
land. Het koor, met ervaren zangers, staat onder de bezielende leiding van 
Edwin Velvis.
Kaarten kosten €15,00 aan de kassa bij de kerk en €12,50 in de voorver-
koop via northernvoices.nl. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang.

Passieconcert in Garmerwolde

Wist-u-dat ...
•  Robbin Sewuster uit Thesinge in januari 2020 cum laude geslaagd is 

voor zijn Master Econometrie aan de RUG?
•  hiervoor de basis is gelegd op de vertrouwde Christelijke Basisschool 

De Til?
•  zijn opleiding hierna een vervolg kreeg op het Wessel Gansfort 

College met een 10 als eindcijfer voor het vak wiskunde?
•  Econometrie voor 90 procent uit wiskunde en 10 procent uit economie 

bestaat?

•  Jeanette Toxopeus, docent seniorensport, op dinsdag 31 maart van 
20.00 - 21.00 uur, een gratis kennismakingsles geeft in gymzaal 
Garmerwolde?

•  de les bedoeld is voor dames en heren van 40 jaar en ouder?
•  er bij voldoende animo na de zomervakantie een Fit Sport Groep kan 

starten op dat uur voor 40plussers?
•  Jeannette met een 10strippenkaart van € 43,00 werkt en dat deze drie 

maanden geldig is?
•  het wel zo prettig is als je jouw belangstelling vooraf even telefonisch 

meldt bij Jeanette (06 44 464 809) of via What’sapp bij Els Knol-Licht 
(06 51 140 711)?

•  Gemengd Mannenkoor Garmerwolde en DOOK op 19 april optreden 
in de kerk te Garmerwolde?

•  dit bevrijdingsconcert zondagmiddag om 15.00 uur begint?
•  de entree voor dit concert € 7,50 bedraagt?
•  u nu al kaarten kunt reserveren via email: janwijnsouw@ziggo.nl of 

marianbaarda@planet.nl
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Volgende krant komt uit op 27 maart 
2020.
Kopij inleveren uiterlijk zaterdag  
14 maart vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge

Agenda
Elke maandag
Thesinge, Trefpunt; 19.15 uur: 
Hatha-yoga.
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. Meer 
info: cynthialeurs@gmail.com
Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 
9.00 - 11.30 uur: Inloopochtend 
Noaberstee.
Elke zaterdag
Thesinge, Café Molenzicht; vanaf 
16.00 uur: Zaterdagmiddagborrel.
Zaterdag 29 februari
- Thesinge: ophalen oud papier.
-  Thesinge, Trefpunt;  

18.30 - 20.00 uur: Kinderbingo, 
21.00 - 23.00 uur: Volwassen-
bingo.

Dinsdag 3 maart
Garmerwolde, gymzaal;  
15.45 - 16.45 uur: start Beweeg-
groep. Info: Jeanette Toxopeus,  
06 444 64 809
Vrijdag 6 maart 
Thesinge, Trefpunt; van  
17.00 - 19.00 uur: Borreluurtje met 
frituur én salade!

Ooit hielpen Teun en Marion dorpsgenoot Parry door een 
pijnlijke situatie. Als blijk van dank schonk Parry hen dit 
bankje en gaf het bovendien een flinke opknapbeurt toen 
het ouder en slechter werd. Als kers op de taart heeft 
Marion er nu Parry’s naam opgezet. (foto Henk Tammens)

Zondag 1 maart
9.30 uur prof. J. W. Maris (H.A.) 
14.30 uur prof. J. W. Maris (dankz.)
Zondag 8 maart 
9.30 uur evang. B. Noteboom 
13.00 uur evang. B. Noteboom 
(evangelisatiezondag)
Donderdag 12 maart 
19.30 uur ds. J. Oosterbroek 
(dankdag)

Zondag 15 maart 
9.30 uur ds. D. J. Steensma 
14.30 uur ds. D. J. Steensma 
Zondag 22 maart 
9.30 uur kand. J. van Limbeek 
14.30 uur kand. J. van Limbeek
Zondag 29 maart 
9.30 uur ds. R. Jansen 
14.30 uur ds. G. op ’t Hof

Dinsdag 10 maart
Garmerwolde, Het Geweide Hof; 
20.00 uur: Klaverjassen bij ‘De 
Soos’.
Donderdag 12 maart
-  Garmerwolde, Het Geweide Hof; 

14.30 uur: Garmerstee. 
 Filmpresentatie door de heer 
Draijer over ‘Op Roakeldais’.

-  Thesinge, basisschool De Til; 
8.30 - 11.30 uur en 12.45 - 13.45 
uur: Open dag (zie artikel).

Zaterdag 14 maart 
-  Garmerwolde, Klusdag NLdoet 

(zie artikel).
-  Thesinge, Trefpunt; 9.00 - 16.00 

uur: NLdoet (zie artikel).
-  Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur: 

toneelvereniging WWK met 
Sparreboom & Sparreboom (zie 
artikel).

Vrijdag 20 maart
Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur: 
toneelvereniging WWK met 
Sparreboom & Sparreboom (zie 
artikel).
Zaterdag 21 maart
Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur: 
toneelvereniging WWK met 
Spar re boom & Sparreboom (zie 
artikel).

Maandag 23 maart
Garmerwolde, Het Geweide Hof; 
20.00 uur: Voorjaarsvergadering 
Dorpsbelangen.
Donderdag 26 maart
-  Garmerwolde, kantine vv GEO; 

10.00 uur: Koffiemorgen.
-  Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur: 

ALV Dorpsbelangen.
Vrijdag 27 maart
Garmerwolde, vanaf 18.00 uur: 
Ophalen oud papier.
Zaterdag 28 maart 
-  Thesinge, dorpshuis Trefpunt; 

20.00 uur: Marjolein Meijers met 
Muziek (zie artikel).

-  Garmerwolde, Kerk; 20.15 uur: 
Passieconcert kamerkoor 
Northern Voices (zie artikel).

Stoomfluitje
Karstentent te koop 
Na veertig jaar kamperen met een 
tent nemen we met weemoed 
afscheid van onze Karstentent. 
Opblaasbaar. Grootte 2.80 m. Met 
comfortluifel, inclusief regenluifel-
rits met runner, afsluitwand, 
dichtritsbare ramenset. Met 
pompen (elektrisch en voetpomp). 
In goede staat, acht jaar gebruikt. 
Prijs op aanvraag. Wim Benneker 
06 50 516 317 


