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Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

45e jaargang - maart 2020

Tentoonstelling in kerktoren 
Garmerwolde geopend

Bijna een jaar lang was het terrein rondom 
de kerk van Garmerwolde een ontoeganke
lijke bouwplaats. Wat gebeurde daar toch 
allemaal? Vrijdagmiddag 28 februari werd 
dat duidelijk. Ter ere van de opening van de 
tentoonstelling Feest! In Oost en West in de 
toren vond in de kerk een feestelijke bijeen
komst plaats. Daarin werd ook de Schoolkerk 
gepresenteerd. En deze middag was ook de 
vuurdoop voor restaurant Atelier AvecPlezier.

Wat is er gebeurd?
Het oude kerkgebouwtje Kerkhörn is vervangen 
door een splinternieuw ontvangstgebouw, ont-
worpen door architect Marnix van der Scheer 
van MX13. In dit gebouw starten Remco de 
Raad en Mirte Metz uit Thesinge hun restaurant 
Atelier AvecPlezier. Ze serveren er koffie en 
thee met huisgemaakt gebak of een andere 
lekker nij en een heerlijke lunch. 
Op het kerkhof zijn de contouren van het ver-
dwenen middenschip - dat in 1859 werd gesloopt 
- weer zichtbaar gemaakt. 
In de kerk zelf zijn op het eerste oog geen veran-
deringen. Maar vergis je niet. De entree aan de 
westzijde is aan de binnen- en buitenzijde opge-
knapt. De hele vloer in het middengedeelte van 
de kerk is eruit geweest en voorzien van vloer-
verwarming. Daarna zijn de bestaande plavui-
zen weer teruggelegd.
In de middeleeuwse toren is de spectaculaire 
tentoonstelling Feest! In Oost en West te zien. 
Een grote witte Escher-achtige trap voert je langs 
de ene kant omhoog, en langs de andere kant 
naar beneden. Ook deze inbouw in de toren is 
ontworpen door MX13. Laatste nieuws: de toren 
is voorgedragen voor de Dutch Design Awards!
Op je tocht door de toren kom je presentaties 
tegen van feesten: vier uit het christendom en 
vier uit de islam. Studio 212 Fahrenheit zorgde 
voor de vormgeving van deze acht feesten. Het 
zijn geen vitrines met objecten erin om te bekij-
ken, maar interactieve presentaties. Zo is de 
islamitische vastenmaand ramadan verbeeld 
door een zogenoemde zenuwspiraal: een meta-

En toen was het zover: sleutelbewaarders Noor Zelders en Lotte Mandema openden de deur van 
de toren (foto Sieb-Klaas Iwema)

len buis in de vorm van eten en drinken waar je 
een ringetje langs moet leiden zonder het metaal 
te raken. Het vereist immers beheersing en con-
centratie om eten te laten staan. De installatie 
voor Hemelvaart bestaat uit een virtuele lift. En 
vandaar kom je boven in de toren bij een schit-
terend uitzichtpunt over het Groninger land. 
De locatie gaat draaien onder de naam School-
kerk. Op schooldagen komen er schoolgroepen. 
Maar in de weekenden zijn de kerk, de toren en 
het Atelier open voor iedereen.

De opening: verhalen, film en champagne 
Voor de ingang van de kerk schonken Remco de 
Raad en Mirte Metz van Atelier AvecPlezier kof-
fie en thee met speciaal door Remco bedachte 
Schoolkerkkoeken. Al gauw stroomde de kerk 
vol, elke bank, elke stoel was bezet. De kinderen 
van OBS Garmerwolde zaten en lagen op de 

speciale Schoolkerkkussens op de grond. Er 
waren toespraken, misschien wel wat veel. 
Maar dat zegt ook iets over de vele hoofden die 
zich over dit project hebben gebogen, de vele 
handen die eraan gewerkt hebben. 
Christiaan Velvis, bouwkundige van Stichting 
Oude Groninger Kerken, vertelde over het lange 
proces waarbij creatieve ideeën vertaald moes-
ten worden naar de ‘harde’ wereld van steen, 
hout, beton en staalconstructies. Hij benadrukte 
nog eens hoe complex het was om zo’n ingewik-
kelde inbouw te maken in een middeleeuwse 
toren, met oude balken, klokkenstoel, luidklok 
en uurwerk waar rekening mee gehouden moest 
worden. Hij zwaaide alle werkers lof toe: ‘Een 
bijna onmogelijke opgave, temeer omdat in de 
ontwerpfase bleek dat de toren ook nog 
 ongeveer 30 cm scheef staat en alle balken er 
scheef in bleken te zitten … Ik heb menig bouw-
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vakker met wat zweetdruppeltjes zien rondlopen.’ 
Een hoogtepunt van de middag, letterlijk en 
figuurlijk, was de prachtige film over de totstand-
koming van dit project. Je zag onder meer hoe 
op een stralende zomerdag in 2019 ‘een 
scheepswerf aan staal’, in de woorden van een 
van de architecten, in de toren werd gehesen.
Projectleider Agmar van Rijn beschreef het cre-
atieve proces dat in 2015 begon, het plezier, 
teleurstelling, succes, botsingen, en opnieuw 
plezier. En ze benoemde de hulp van onder 
andere het expertteam van christelijke theolo-
gen, islamologen en onderwijskundigen, dat de 
ideeën voor de feestpresentaties beoordeelde. 
En toen was het tijd om naar buiten te gaan, 
naar de toren. Bij de uitgang van de kerk stond 
de champagne klaar. De kinderen van de OBS 
en wethouder Inge Jongman openden de deur 
van de toren. En algauw stond er een dikke rij 
voor de toren, en kwamen de eerste bezoekers 
met enthousiaste verhalen weer naar buiten, op 
weg naar de hapjes en drankjes in het Atelier.

Kom kijken en proeven
Doordeweeks ontvangt de Schoolkerk klassen 
van het primair onderwijs. In het weekend is Ate-
lier AvecPlezier van 10.00 tot 18.00 uur geopend. 
Dan is ook de toren geopend. Een bezoek aan 

De kerk zat goed vol. Op de voorgrond de kinderen van OBS Garmerwolde. 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

Het kerkgebouw is eigendom van Stichting 
Oude Groninger Kerken. De Plaatselijke Com-
missie Garmerwolde beheert het gebouw 
sinds 2003 en zet zich in voor het behoud én 
gebruik van de kerk.
Wat waren we trots op onze mooie kerk na de 
grote opknapbeurt in 2014: de restauratie van 
de gewelfschilderingen en de banken. Onze 
dorpsgenoot Lut Gielen heeft daar met hart en 
ziel aan meegewerkt. Commissielid Hannie 
Havenga schreef het theaterspektakel Brood 
en Spelen waarin de gewelfschilderingen een 
grote rol speelden. Aan het stuk dat in de kerk 
werd opgevoerd werkten heel veel dorpe-
lingen mee. 

De Plaatselijke Commissie: trots op de kerk
In 2018 volgde een nieuwe mijlpaal: het Van 
Oeckelenorgel werd na een lange restauratie 
weer in gebruik genomen. Dat maakte onze 
drive om al dit moois te delen nog groter. In de 
zomer zetten we de kerk dan ook dagelijks 
open voor bezoekers. 
Jaarlijkse hoogtepunten zijn de kerstnacht-
dienst en het kloksmeren in de oudejaarsnacht. 
Maar toch … er wordt minder gekerkt, de kerk 
staat vaak leeg. Toen Stichting Oude Gronin-
ger Kerken met het plan voor Feest! kwam, 
hebben we dat plan dan ook omarmd. Een 
project gericht op kinderen, op de toekomst. Al 
hadden we niet kunnen denken dat het zo 
groots zou worden. 

Op dit moment wordt het complex beheerd 
door een beheerscommissie, die bestaat uit de 
exploitant (Remco de Raad), Stichting Oude 
Groninger Kerken en de Plaatselijke Commis-
sie. 
Hoe de toekomst eruit gaat zien? Blijft de com-
missie bestaan? De tijd zal het leren. 
Wat wel zeker is: voor rouw en trouw, voor 
dorpstradities en activiteiten blijft ruimte. De 
kerk blijft ook van en voor het dorp. 

Namens de Plaatselijke Commissie,
Anne Benneker

de tentoonstelling Feest! In Oost en West in 
de toren kost vijf euro. Dit is inclusief audiotour. 
Entreebewijzen zijn verkrijgbaar in het Atelier.
Kerk en het Atelier zijn vrij te bezoeken. 
Vanaf 1 april is de kerk dagelijks geopend voor 

bezoekers. Houdt u er wel rekening mee dat er 
een schoolgroep aanwezig kan zijn.
In verband met het coronavirus zijn kerk, toren 
en het Atelier in elk geval tot 1 juni gesloten.

Anne Benneker 
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Uw G&T in tijden van corona
Gezien de perikelen rond de uitbraak van het coronavirus kan ook de redac-
tie van uw dorpenkrant de komende tijd niet onbekommerd functioneren.
De eerstvolgende fysieke redactievergadering is afgeblazen en in hoe-
verre we de komende maand(en) in staat zullen zijn mensen te intervie-
wen moet nog blijken. Ook zullen er een hoop evenementen niet door-
gaan, waardoor de verslaggeving daarvan droog zal vallen. Laten we met 
elkaar ons best doen om er toch wat van te maken. Heeft u kopij (of 
ideeën) voor de aprilkrant (die verschijnt op 24 april), lever deze dan in 
voor 11 april.

Een ander probleem is een mogelijke vergrendeling (lockdown), waardoor 
het drukken van de krant en ook de bezorging onmogelijk zal worden.
Wij zullen in dat geval de krant(en) digitaal aanbieden op onze website 
(gentexpress.nl). De ontwikkelingen zullen we publiceren op onze eigen 
site, op thesinge.com en garmerwolde.net. Houd die websites dus in de 
gaten.
De redactie van de G&T wenst u veel sterkte in deze onzekere tijden.

Jan Ceulen, voorzitter

Thesinge doet
NLdoet was om begrijpelijke redenen gecan-
celd, maar een beperkt aantal Thesingers was 
op 14 maart toch naar Trefpunt getogen onder 
het motto ‘ik kan net zo goed daar de handen uit 
de mouwen steken, als thuis klussen’. Zodoende 
werden er toch een paar karweitjes geklaard. 

Koos van de Belt

Erwin van Zanten is bezig nieuwe 
vlonderplanken te monteren op het terras

Parry de Raad monteert het AED kastje weer, 
nadat hij het eerder van een fris verfje heeft 

voorzien (foto’s Koos van de Belt)

Eind februari werden de boompjes langs het 
Damsterdiep gekapt, waarover kort bericht 
werd in de vorige G&T. Allereerst positief 
nieuws: nieuwe bomen zullen geplant wor
den, waarschijnlijk aan de overkant van de 
N360 (en het diep?). Desalniettemin is er veel 
onduidelijkheid over waarom dit precies op 
deze manier gebeurt.

Op de website van RTV Noord viel te lezen dat 
de kap van de boompjes tussen de N360 en het 
diep vanwege ‘onveilige versperring van het 
zicht’ was. Precieze uitleg ontbreekt echter: 
onveiligheid en zicht voor/op wie en wat dan 
precies? Watervogels die vanuit het diep over 
de weg vliegen of lopen en daarmee een gevaar 
vormen voor het verkeer? 

Bomenkap langs Damsterdiep
Beplantingsvisie
De kap blijkt in opdracht van de provincie te zijn 
gedaan. Dit bleek uit navraag bij gemeente, 
waterschap en provincie. Bij verdere zoektocht 
naar informatie vonden we de ‘Visie (vaar)weg-
beplantingen’ opgesteld in 2017 (zie provincie-
groningen.nl/beleid-en-documenten/kaarten-en-
open-data/objectenportaal/beplantingsvisie/, 
red.), waarin staat gesteld dat ‘men zicht wil heb-
ben op het Damsterdiep’. Wat dat precies zou 
moeten inhouden is echter onduidelijk. Het zou 
eventueel samen kunnen hangen met de ecolo-
gische functie van begroeiing (en het ontbreken 
daarvan!) langs vaarwegen op specifieke plek-
ken (zie ook het artikel Het Kardings Ontzet 
elders in deze krant). Maar zoals gezegd, speci-
fieke toelichting ontbreekt.

Qua vergunningen en inspraak blijkt dat direct 
aanwonenden bezwaar kunnen maken; bewo-
ners in de dorpskernen wonen in dit geval te ver 
van het diep. Voor het kappen van wilgen en 
populieren blijkt overigens geen vergunning 
nodig te zijn. Hoe dan ook, er is veel commotie 
onder burgers en (dorps-)belangenorganisaties 
over de uitvoering van dit beleid. De provincie 
Groningen heeft voor dergelijke kwesties een 
omgevingsmanager aangesteld die fungeert als 
aanspreekpunt en die verder alles in goede 
banen kan leiden.

Harjo de Poel en Nellian Dijkema

De foto’s druppelen binnen. En daar zitten hele 
fraaie tussen. Maar of ze meer punten krijgen 
dan dit tweeluik is aan het publiek. En natuurlijk 
vooral aan de fotografen. Wees niet bang dat de 
inzendingen te talrijk worden, want dan wordt er 
gewoon een grotere feesttent neergezet.
De foto’s moeten als onderwerp hebben: in 
Nederland voorkomende dieren; groot, klein, 
zeldzaam, veel voorkomend. Grappig, ontroe-
rend, vredig, ondeugend. En een prijswinnende 

Fotowedstrijd feestweek Thesinge
foto hoeft echt geen technisch hoogstandje te 
zijn.
Waag een poging om een van de publieksprij-
zen in de wacht te slepen door voor het begin 
van de feestweek maximaal drie geprinte foto’s 
in te leveren (formaat maximaal 20x15 cm) bij 
Koos van de Belt, Schoolstraat 4 in Thesinge. 
Inzenders van buiten Thesinge mogen natuurlijk 
ook meedoen.

Koos van de Belt

Het is waar: Arnold Por is 50 jaar! 
Dat hebben kennissen en familie laten blijken 
(foto Sieb-Klaas Iwema)
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Smullen voor het goede doel
Tussen nu en eind augustus stapt Wim 
 Velema met zijn rugzak en vouwfiets op de 
trein voor zijn tweede reis door Iran. Dat zijn 
vertrekdatum nu zo onzeker is komt vooral 
door het coronavirus. In Iran zijn veel  mensen 
besmet geraakt en het is de vraag wanneer 
het openbare leven daar weer op gang komt. 
Maar wél zeker is dat Wim gaat en dat hij met 
een mooi sponsorbedrag Iraniërs kan helpen 
die in de afgelopen jaren door een aard
beving of overstroming getroffen zijn.
Na de aankondiging van enkele sponsor
acties, waaronder Eten voor Iran, in de G&T 
van januari kon Wim namelijk acht etentjes 
in zijn agenda zetten en kreeg hij ook op 
 andere manieren geld binnen voor Iran. 

Eten voor Iran
Het concept: je schuift bij Wim aan voor een uit-
gebreide Iraanse maaltijd en geeft na afloop een 
bijdrage aan de mensen en projecten waarvoor 
hij naar Iran gaat.
De gerechten die hij kookt zijn authentiek Iraans. 
Wim: ‘Ik heb Iraniërs die mij volgen op Instagram 
gevraagd om ideeën aan te leveren voor het 
menu. Dat heeft veel tips en bijzondere recepten 
opgeleverd.’ 
Onze eetafspraak is de (voorlopig) laatste in de 
reeks. We komen samen met vrienden die twee 
jaar geleden in Iran op vakantie zijn geweest en 
nieuwsgierig zijn naar Wims plannen en ervarin-
gen. En die net als wij van lekker eten houden.
Dat Wim van koken houdt, merk je aan de veel-
heid van gerechten die hij op tafel zet en het 
enthousiasme waarmee hij ons (we hielpen mee 

Ook de Iraanse toetjes zijn verrukkelijk 
(foto Joke de Jong)

met de voorbereidingen) begeleidt bij het snij-
den, mengen en koken. We krijgen een heerlijke 
maaltijd voorgeschoteld en tijdens het eten 
horen we verhalen over Iran, geïllustreerd met 
prachtige foto’s die Wim er heeft gemaakt.
Hoe was het voor Wim om in korte tijd zoveel 
gasten aan tafel te ontvangen?
‘Ik wist niet zo goed wat ik er van moest ver-
wachten, maar ik heb erg genoten van de 
gesprekken die we aan tafel hadden en van de 
belangstelling van iedereen voor Iran. Natuurlijk 
was het ook druk en intensief, omdat ik de eten-
tjes zoveel mogelijk heb gepland in de weken 
dat mijn zoon in het buitenland zat. In totaal heb 
ik 45 mensen aan tafel gehad, verspreid over 
acht etentjes. En de opbrengst, ruim € 1500, is 
natuurlijk fantastisch.’ 

De plannen
Aan zijn vorige reis naar Iran (zie het verslag in 
de G&T van september 2019) heeft Wim veel 
contacten en een grote betrokkenheid met het 
land overgehouden. ‘Bij de voorbereiding van 
deze reis krijg ik veel hulp van Iraniërs en hun 
familie in Nederland’, vertelt Wim. ‘Die hulp is 
ook wel nodig om het geld dat ik meeneem bij 
de mensen te krijgen die het nodig hebben.’
De eerste bestemming is de provincie Sistan in 
het zuidoosten van Iran. Het is een arm gebied 
dat vorig jaar zwaar getroffen is door over-
stromingen. 
Wim: ‘Het leuke is dat ik daar samen heen ga met 
de Iraanse fotografe Aitai Shakibafar uit Teheran. 
Ze heeft het gebied al eerder bezocht voor een 
fotoreportage en om geld te brengen dat door 
haar familie in Canada is ingezameld voor de 
slachtoffers. Aitai weet er dus de weg en ik kan 
gebruik maken van haar ervaring met het geven 
van hulp. Ik hoop trouwens niet dat ze met het 
vliegtuig wil, want dat zie ik eigenlijk niet zitten.’
Het andere gebied wat Wim wil bezoeken ligt rond 
de stad Sarpol-e Zahab in het westen van Iran. 
Dat is zowel in 2017 als in 2018 getroffen door 
zware aardbevingen. Veel mensen zijn hun huis 
kwijtgeraakt en verblijven nog steeds in tenten-
kampen. Ook hier zal Wim in samenspraak met 
Iraniërs, die de streek goed kennen, bepalen hoe 
en waar het geld precies besteed gaat worden. In 
ieder geval zal hij het zelf overhandigen aan 
bewoners of kleinschalige projecten, zodat hij 
zeker weet dat het goed terecht komt.

Obstakels
Behalve met het coronavirus, heeft Wim nog te 
maken met een ander probleem: hoe krijgt hij 
het geld in Iran? Vanwege de Amerikaanse boy-
cot is het namelijk onmogelijk om met je pinpas 
of creditcard geld op te nemen in Iran. En reizen 
met veel contant geld op zak is ook niet zonder 
risico’s. Maar hij heeft er alle vertrouwen in dat 
hij hier een oplossing voor vindt.

Wil je nog een bijdrage leveren aan Wims doe-
len in Iran, dan kan dat nog steeds! Je kunt con-
tact opnemen via wimiran2020@gmail.com.

Aly Pepping

Naschrift
De ontwikkelingen gaan snel. Een paar dagen 
voordat de krant in elkaar gezet wordt, laat Wim 
weten: ‘Ik denk dat ik dit jaar niet meer naar Iran 
kan gaan, omdat de coronacrisis zich daar nog 
steeds uitbreidt.’Hij heeft inmiddels wel een 
manier gevonden om het geld naar Aitai (de 
fotografe) over te maken. ‘Zij gaat in de loop van 
dit jaar naar Sistan en zorgt ervoor dat het geld 
bij de slachtoffers van de overstromingen terecht 
komt. Op Instagram (@aitaishakibafar) zul je 
daar te zijner tijd foto’s van kunnen zien.’ 
Wim hoopt in 2021 alsnog naar Iran te gaan om 
met eigen ogen te zien waaraan het geld uit 
 Garmerwolde en Thesinge besteed is.

De hoofdprijswinnaar van de kerstpuzzel, Theo 
Remkes (links), krijgt zijn prijs uitgereikt door 
G&T-voorzitter Jan Ceulen. Toevallig woont 
Theo op het adres waar opgave 13 te vinden 
was, wat hem er mede toe bracht de speur-
tocht te gaan ondernemen. (foto Dr B. Denker)
Op onze website, op de pagina Nieuws, kunt u 
alle oplossingen vinden.
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Vooral dankzij onze trouwe adverteerders 
gaat de G&T al 45 jaargangen mee. Eén 
van hen is Jan Boss met zijn timmerbedrijf 
in Wirdum. Hij is een schoonzoon van de 
Thesinger dorpstimmerman van weleer: 
Klaas Kol. Op zijn vijftiende werkte Jan al bij 
Kol. Hij kreeg verkering met de jongste van 
de vier dochters: Bea Kol. Met zijn ouders, 
Janko en Jantje, en zijn zus Truus woonde 
hij in Moeshörn. Zijn opa Jan Boss, naar wie 
hij genoemd is, had een klompenmakerij 
aan De Dijk. De roots van Jan en Bea liggen 
dubbeldik in Thesinge. Twee zussen van Bea 
wonen nog in het dorp: Jannie RidderKol en 
Ina HeidemaKol. De ouders van Jan wonen 
nu in Ten Boer in zorgcentrum Bloemhof. De 
ouders van Bea, Klaas en Menka Kol, zijn 
allebei al overleden.

Wirdum
In 1993 is Jan Boss samen met collega Poel een 
eigen bedrijf gestart. Daarvoor werkte hij acht 
jaar bij bouwbedrijf Battjes in Appingedam. In 
Wirdum vestigden zij zich aan de Rijksweg op 
nummer 13. Het bijbehorende woonhuis, waar 
Jan en Bea nog steeds wonen, is volledig ver-
bouwd en het bedrijf groeide ieder jaar. In 2009 
is Jan alleen verder gegaan en momenteel wer-
ken er zestien man in het bedrijf. Achter in het 
huis is kantoorruimte en buiten het dorp huurt 
Jan loodsen voor materiaalopslag en werkvoor-
bereiding.
We nemen er even een kijkje. Er staat een 
enorme voorraad materialen voor onder andere 
houtskeletbouwwoningen. Door de aardbevin-
gen bouwt Boss veel nieuw na sloop van wonin-
gen die niet te verstevigen waren. Daarnaast 
blijft het verstevigen van woningen een belang-
rijk deel van het werk en ook de reguliere bouw 
gaat door.

Groter bedrijf
‘Wij hebben een mooi team op kantoor en in de 
uitvoering. Mijn rechterhand is mijn neef Bertus 
Schuurman die ook in Thesinge aan de Schut-
terlaan is opgegroeid. Hij is boekhouder en zorgt 
voor een deel van de planning. We hebben nu 

Timmerbedrijf Boss

veel te maken met overheidsinstantie NCG 
(Nationaal Coördinator Groningen) die de ver-
sterking van woningen en gebouwen coördi-
neert. Ook in onze eigen woonomgeving is veel 
veranderd. Twee huizen verderop is een huis 
vergelijkbaar met dat van ons vervangen door 
nieuwbouw. De kosten van versterken zijn vaak 
hoger dan het bouwen van een nieuw huis. Wij 
hebben door de aardbevingsellende veel extra 
werk. Dat is dan ook het enige positieve wat je 
er over kunt zeggen. We wonen hier prachtig 
aan het Damsterdiep en zo nu en dan werp ik 
een hengel uit. Karpervissen is mijn hobby.’

Gezin Boss
Jan en Bea kregen drie kinderen. Hun oudste 
zoon Martijn is negen jaar geleden verongelukt 
met de auto. Een drama voor de ouders en zijn 
zus en broer. ‘We zijn nu weer wat uit het diepe 
dal opgekrabbeld en moeten verder. Het is wel 
een mooie herinnering dat ik een heel jaar inten-
sief met Martijn heb samengewerkt in het bedrijf. 
Hij zou nu 29 jaar geweest zijn. Onze dochter 
Sabine is 26 en de jongste zoon Wouter is 22. 
Hij zit wel in het vak, maar moet nog uitvogelen 
waar zijn toekomst ligt.’

Thesinge
Bea komt ook het kantoor binnen om een kopje 
koffie te drinken. Natuurlijk gaat het dan over 
Thesinge en hun jeugdjaren in het dorp. Beiden 
vinden dat ze een fijne jeugd in Thesinge had-
den. De lagere school volgden ze op de twee 
verschillende scholen die het dorp toen nog rijk 
was. Bea ging naar de openbare lagere school 
in de Kapelstraat. Beiden hebben mooie herin-
neringen aan deze tijd en aan de tijd dat ze naar 
het vervolgonderwijs gingen. De ‘Puf en Stuf’ 
disco in Trefpunt en het kroketjes eten bij Saskia 
Holtman thuis in Klunder worden eventjes 
genoemd.
Voor Bea zijn haar twee boomerhondjes een 
mooi tijdverdrijf. En voor de verzorging van de 
vacht gaat ze sinds kort naar onze Thesinger 
hondentrimster Sandra Kol, een achternichtje. 
Het blijft allemaal in de familie! Zoals opa Kol 
vroeger in onze krant antwoordde op de vraag 
hoe het toch kan dat er zoveel Kollen in The-
singe wonen: ‘Vrouger haren wie allain n fietse’.

Truus Top-Hettinga 

Jan Boss in de loods waar de voorraad ligt opgeslagen en het werk wordt voorbereid 
(foto Henk Tammens)
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Dorpsweg 64
Sinds de zomer van 2019 wonen Kok en Filize in Garmerwolde, samen 
met twee (nog naamloze) poezen die ze uit het asiel hebben gehaald.
Filize weet nog precies dat ze de sleutel op 15 juli kregen, omdat dit 
samen viel met haar eerste werkdag bij een bank in de functie van know 
your customer analist.
Het stel kwam uit Rotterdam en wilde rustiger gaan wonen. Omdat Filize 
is opgegroeid in Uithuizen en daar nog familie en vrienden heeft wonen, 
gingen ze op zoek in de provincie Groningen. Kok houdt wel van een 
partijtje voetbal en vond het dus voor een dorp pleiten als er een voetbal-
vereniging in de buurt was. Zo kwamen ze in Garmerwolde terecht. Kok 
vond een baan als Afdelingsmanager Vers bij de Coop aan de Kerklaan 
in Groningen. In Rotterdam werkte hij ook voor supermarkten, waaronder 
Albert Heijn. Dat is ook de plaats waar veertien jaar geleden de vonk 
oversloeg toen Filize daar, naast haar studie criminologie, ook werkte en 
ze met het team regelmatig op stap gingen.
Het bevalt het koppel goed om in Garmerwolde te wonen. Soms is het nog 
wat wennen aan de rust, maar spijt hebben ze zeker niet. Regelmatig 
gaan ze in het weekend ‘even’ naar familie of vrienden in Rotterdam en 
natuurlijk ook naar de familie in Uithuizen en vrienden in Groningen. Veel 
vrije tijd hebben ze verder niet omdat ze beiden veertig uur in de week 
werken. Kok voetbalt bij vv GEO en loopt ook af en toe hard, Filize gaat 
drie maal in de week fitnessen. De tijd die overblijft wordt gebruikt om de 
tuin en het huis aan te pakken, iets leuks te doen, of gewoon even hele-
maal niets.

Margriet de Haan

Nieuwe bewoners Garmerwolde

Kok en Felize (foto Margriet de Haan)

Zoals velen van u al weten laten wij op 26 maart onze geliefde boerderij 
en het mooie Thesinge achter ons en slaan wij samen een nieuwe weg in 
door te verhuizen naar Aduard.

Afscheid van Thesinge

Marina met Stien en Henri met Zwabber voor hun geliefde boerderij 
(foto Koos van de Belt) 

De 33 jaar dat wij in Thesinge hebben gewoond was voor ons, onze vier 
kinderen en tien kleinkinderen een mooie, gelukkige en belangrijke peri-
ode in ons leven met veel herinneringen die we met ons meenemen, 
zoals:
- De ruimte in en rond de boerderij voor het vieren van alle feestdagen 
met het hele gezin.
- De prachtige jaren met de Hobbelpaardkindjes, die nu allen al duidelijk 
volwassen trekken beginnen te vertonen. 
- De realisatie en het mee helpen opbouwen van het voor het dorp zo 
belangrijke Trefpunt. 
- Het gezellige en fijne rondje Klunder met de honden en met leuke ont-
moetingen met dorpsgenoten.
- En natuurlijk de saamhorigheid, die zo sterk tot uitdrukking kwam  tijdens 
de actie Din doun we t zulf en vanzelfsprekend het vijftigerjarenfeest in 
2000.

Nu is het voor ons tijd om een volgende stap te zetten. Wij verlaten een 
dierbare plek en voelden ons als ‘niet geboren Groningers’ echt thuis in 
ons dorp.
Veel dank aan jullie allen, blijf er een mooi feest van maken, blijf voor 
elkaar zorgen en van elkaar genieten. Wees welkom aan Johan Clant-
straat 3, 9831 PG Aduard. Wij blijven het op een bescheiden afstand zeker 
volgen.

Henri en Marina Schijf

Abonnementsprijzen

De prijs van een abonnement op onze krant  
is al jaren gelijk gebleven. Dat blijft ook zo voor 
iedereen die de krant krijgt in Garmerwolde, 
Thesinge, Ruischerbrug en Ten Boer. 
Er zijn ook abonnees die de krant met de post 
krijgen. Omdat de prijs voor de postzegels al 
een aantal jaren hard stijgt, zijn we genoodzaakt 
voor de postabonnementen de abonnements-

Van de redactie
kosten te verhogen naar € 25,00. Voor de inter-
nationale abonnementen wordt de prijs € 43,00.

Incasso’s
Op 27 april vinden de incasso’s plaats voor de 
abonnees die daarvoor een machtiging hebben 
afgegeven. Het betreft het abonnementsgeld voor 
de periode april 2020 t/m maart 2021. Er zijn nog 
steeds veel abonnees die geen machtiging heb-
ben afgegeven en daardoor een rekening krijgen 

die € 3,00 hoger uitpakt dan een abonnement per 
incasso (zie colofon). Wilt u voor de volgende 
abonnementsperiode de G&T machtigen voor 
automatische incasso? Vul dan het aanmeldfor-
mulier in op gentexpress.nl/contact. 
Geen internet? Haal dan een formulier op bij een 
van de redactieleden. De incasso’s worden alleen 
gebruikt bij abonnees. Adverteerders krijgen altijd 
een rekening. 

Tjakko Tjakkes, penningmeester
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Op donderdag 12 maart genoten ruim twin
tig personen van een boeiende presentatie 
door de heer Draijer uit Zandeweer over de 
organisatie van Op Roakeldais, het jaarlijkse 
dansfestival in Warffum. 

De organisatie
Het eerste dansfestival werd gehouden in 1966, 
ter ere van het tienjarig bestaan van de Grun-
neger Daansers uit Zandeweer. Op goed geluk 
(op roakeldais) werd als locatie gekozen voor 
Warffum. De dansers kwamen aan per bus en 
werden ondergebracht bij gastgezinnen. Dit was 
zo’n succes dat werd besloten om ieder jaar een 
folkloristisch festival te organiseren. Dit jaar 
wordt de 55e editie.
Maar hoe krijg je die groepen bij elkaar? Door 
contacten te leggen en een netwerk op te bou-
wen lukte dat binnen Europa wel. Maar daar-
buiten? Die mensen hebben vaak geen geld en 
geen visum. 
De richtlijn is ‘drie keer vijf’: minimaal vijf dagen, 
minimaal vijf landen en vijf dollar zakgeld per 
dag. Het streven is vijftien groepen uit vijftien 
landen van zo veel mogelijk continenten bij 
elkaar te krijgen. Voor vijftien groepen moet je er 
twintig uitnodigen; er valt altijd wel een aantal uit. 
Onder andere doordat ze niet op tijd een visum 
krijgen. Soms is het een kwestie van lange 
adem: een groep uit de Cook Eilanden over laten 
komen lukte pas na tien jaar! En alleen voor een 
paar dagen Warffum komen ze niet; je moet pro-
beren om voor zo’n groep een tournee langs 
meerdere festivals in Europa te regelen. 

Nieuws Garmerstee Een optreden duurt maximaal 12 minuten. Alles 
gebeurt in Warffum op één podium en iedere 
groep heeft zijn eigen muziek. Terwijl de ene 
groep het toneel verlaat, komt de volgende 
alweer op. De wisseling wordt begeleid door een 
neutraal Nederlands orkest.
 
Vrijwilligers
Het bestuur van Op Roakeldais bestaat uit alle-
maal vrijwilligers, slechts één persoon op kan-
toor is in vaste dienst. Er wordt gewerkt met 
allerlei commissies: gastgezinnen, tolken, finan-
ciën, sponsoren, administratie, beveiliging, 
bewaking, huishoudelijke dienst, enzovoort. Ook 
de deelnemende dansgroepen zijn vrijwilligers. 
De heer Draijer heeft een kist vol dvd’s. We 
bewonderen dansgroepen uit heel veel verschil-
lende landen zoals Tsjechoslowakije, Nieuw-
Zeeland, Finland, Frankrijk, Costa Rica (slaven-
dans), Nigeria, Portugal (fadomuziek), Rusland, 
Filipijnen, Paaseiland, Brazilië, Japan, Zuid-
Korea (sjamaandans), Oekraïne, Cuba, Cook 
Eilanden, Peru, Rusland, het noorden van Sibe-
rië (hier gebruiken ze geen instrumenten, maar 
imiteren ze vogelgeluiden) en Argentinië (tango). 
 
Cultuurverschillen
Via de universiteit lukte het een groep van twintig 
mannen uit Burkina Faso te krijgen. Omdat die 
mannen na hun optreden nogal transpireerden, 
stelden de gastgezinnen voor om even te gaan 
douchen. Dit vonden zij je reinste verspilling: ‘Wij 
gaan ons niet douchen met drinkwater!’ Een auto 
die met de lichten knippert betekent in Neder-
land: ‘Let op, ik kom er aan.’ Maar in Hongarije: 
‘Steek maar over.’ Dit leidde tot een ernstig onge-

luk met een jongeman. En een groep uit Zuid-
Afrika verbaasde zich over het feit dat in Neder-
land blanken op het land aan het werk waren. 
 
De heer Draijer heeft als voorzitter de hele 
wereld over gereisd en is maar liefst dertien keer 
in China geweest. Sinds kort is hij ermee gestopt; 
een paar jonge mensen zetten het werk voort.
 
De volgende bijeenkomst van de Garmerstee op 
donderdag 9 april gaat niet door vanwege de 
coronamaatregelen. Wees voorzichtig, let een 
beetje op elkaar.

Hillie Ramaker-Tepper

De heer Draijer vertelt enthousiast over Op 
Roakeldais (foto Sieb-Klaas Iwema)

Op donderdag 27 februari werd beton gestort 
voor de industrie waterzuivering. Men is nu bezig 
de bekisting voor een wand te zetten. De afge-
lopen week is ook voor het toekomstige grond-
stoffengebouw beton gestort. En waar de inlaat 
komt, is trillingvrij geheid. Hierbij wordt een buis 
in de grond gedraaid. Eenmaal op diepte wordt 
de punt los gemaakt en de buis gevuld met 
beton. Tot slot wordt de buis omhoog getrokken. 
Beton en ijzer blijven achter; de grond fungeert 
als wand. Het beton wordt ter plaatse gemaakt.

Sieb-Klaas Iwema

Een fascinerend vlechtwerk vormt de basis 
voor het beton (foto Sieb-Klaas Iwema)

Werk aan industrie
waterzuivering
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Het Kardings Ontzet
Nadat het gebied naast de Rijksweg tussen 
Garmerwolde en Ruischerbrug al twee keer 
op de schop ging, eerst vanwege de renova
tie van het gasnet en vervolgens voor een 
waterleiding richting Ten Boer, is het nu 
de beurt aan een natuurverbinding tussen 
 Kardinge en Meerstad om ter plaatse voor 
enige bouwkundige reuring te zorgen.
 
Deze verbinding is ‘Kardings Ontzet’ gedoopt en 
zorgt ervoor dat gedierte tussen beide gebieden 
kan migreren. Provincie en gemeente zorgen 
voor een aantal voorzieningen. Er zijn al ‘dieren-
intredes’ (tevens -uittredes mogen wij hopen) 
aangelegd. Dat zijn trapjes waardoor bijvoor-
beeld reeën het Damsterdiep en het Eems-
kanaal kunnen oversteken. Binnenkort worden 
er nog (en dat is het duurste onderdeel) tunnels 

onder de Rijksweg en de Borgweg aangelegd 
voor onder andere otters en bevers.
Kardings Ontzet is een idee en initiatief van twee 
Beijumers, Erik Knollema en Rob Lindeboom. 
Terwijl vroeger alles natuur was met her en der 
eilandjes menselijke activiteiten is het tegen-
woordig omgekeerd: overal zit de mens met zijn 
bouwsels en gedoe, terwijl de dieren op eiland-
jes natuur zitten. Je krijgt dan inteelt en ver-
schraling, maar als de gebieden verbonden zijn 
kunnen de dieren elkaar bezoeken en des-
gewenst verhuizen. Je zou zeggen dat Meer-
stad een mensenreservaat is, doch er is daar 
wel veel water en het is min of meer verbonden 
met Roegwold (een uitgestrekt natuurgebied bij 
Woudbloem).
De verbinding is een onderdeel van een groter 
plan van de provincie en de gemeente om 
rondom de stad een groene ring te realiseren, 
zodat er uiteindelijk een verbinding ontstaat van 

Een in-/uittredeplaats in het Eemskanaal 
(foto Noorderzijlvest)

Roegwold, het Zuidlaardermeer en het Hunze-
dal via de Onlanden naar het Westerkwartier, en 
(noordelijk) via Meerstad en Kardinge richting 
Koningslaagte en Reitdiep, tot aan het Lau-
wersmeer toe.

Jan Ceulen

(Kinder)bingo
Om de Thesinger feestkas te spekken werd er op 29 februari door jong en 
oud gebingood in Trefpunt. Dat is een groot succes geworden. Maar liefst 
79 volwassenen en 29 kinderen speelden mee. Na aftrek van de kosten 
kon er € 943,50 aan de kas worden toegevoegd.

Koos van de Belt

Floor Oomkes, Laura Oudman en Otto Werkman wachten gedwee de 
controle van hun bingokaart af. Gelukkig bleek hun bingo juist en 

mochten ze alle drie een prijs uitzoeken (foto Koos van de Belt)

Korte berichten
Trefpunt en Geweide Hof gesloten
In navolging van de richtlijnen die het kabinet op 15 maart heeft uitgevaar-
digd om de coronacrisis te beperken, zal Dorpshuis Trefpunt voorlopig 
gesloten zijn tot en met 1 juni. Alle reserveringen in deze periode zijn 
geannuleerd. Mochten er zaken veranderen dan kun je dat lezen op  
thesinge.com/trefpunt.
Ook het Geweide Hof in Garmerwolde is in  verband met de coronacrisis 
tot nadere aankondiging gesloten. 

De redactie

Viering 75 jaar vrijheid verplaatst
De activiteiten voor de viering van 75 jaar vrijheid in Groningen, die 
gepland stonden voor april 2020, worden vanwege het coronavirus ver-
plaatst naar later dit jaar. Het is de bedoeling dat het programma start in 
oktober 2020, wanneer de Verenigde Naties hun 75-jarige jubileum vie-
ren, en daarna doorloopt tot en met 5 mei 2021 (Bevrijdingsfestival).
Dit is het voorstel van de provincie aan het landelijk comité 75 jaar vrijheid, 
na overleg met gemeenten, de programmamakers en het fonds (Nationaal 
Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg). De komende tijd zal met 
alle organiserende  partijen contact worden gezocht om de activi teiten en 
evenementen opnieuw in te plannen  binnen de periode oktober-mei. Met 
de nieuwe opzet wordt maximale flexibiliteit geboden aan de verschillende 
organiserende partijen.

Bron: Provincie Groningen

Ook in Thesinge werd gehoor gegeven aan de oproep van de Raad van 
Kerken om in deze onzekere tijden een boodschap van bemoediging, 
hoop en troost te verspreiden door op woensdag 18 maart van 19.00 tot 
19.15 uur de kerkklok van de Kloosterkerk te luiden. Kor van Zanten 
was op deze eerste van drie opeenvolgende woensdagen de klokkenlui-
der. Tot zijn verrassing werden hij en zijn vrouw Clara daarbij geïnter-
viewd en gefilmd door een verslaggeefster van OOG, die in een 
uitzending op donderdag 19 maart verslag deed van deze actie. 
(foto Koos van de Belt)
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Agenda

Foto van de maand

Colofon
Eindredactie
Garmerwolde
Hillie Ramaker-Tepper 050 541 5335
Marja Wijnand-de Poel 06 41 160 523
Thesinge
Yvonne Broekhuizen 06 51 033 796
Rudy Noordenbos 06 54 604 339
Fotograaf Garmerwolde
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. Hildabrandstraat 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  
24 april 2020.
Kopij inleveren uiterlijk zaterdag  
11 april 
vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

De entree van dorpshuis De Leeuw 
is al weer duidelijk herkenbaar.
(foto Sieb-Klaas Iwema)

De Eendracht
Vrijdagavond 28 februari was voor 
klaverjasclub De Eendracht een his-
torische avond. Voor het eerst in 
haar ruim 60-jarig bestaan werd de 
traditionele ‘laatste’ zaterdagavond 
van de maand omgewisseld naar de 
‘laatste’ vrijdagavond van de maand. 
Het was direct een groot succes 
want we konden vier nieuwe leden 
welkom heten.
Misschien voor meer Thesingers 
(en mensen uit de omgeving) een 
reden om de stoute schoenen aan 
te trekken en te komen klaverjassen 
in café Molenzicht!

Aan het eind van de avond waren 
de eerste drie:
1 Johan Zijl 7325 ptn.
2 Aaltje Mollema 7173 ptn.
3 Harm Vos 6967 ptn.

Een opmerkelijk feit was dat op 
deze avond 100 punten roem geno-
teerd konden worden omdat er vier 
vrouwen (kaarten) in dezelfde ronde 
op tafel werden gelegd. Let op: er 
werden geen echte vrouwen op 
tafel gelegd!
De volgende klaverjasavond op 
vrijdag 27 maart 2020 zal niet door 
gaan, maar we hopen elkaar snel 
weer te kunnen zien.

Dick Verweij

‘De Soos’
De klaverjasavond in maart heeft 
de volgende uitslag opgeleverd:
1 Pia Pops  4989 pnt.
2 Detta van der Molen  4862 pnt.
3 Wilma Tammeling  4493 pnt.

De volgende klaverjasavonden 
komen in ieder geval tot 1 juni te 
vervallen.

Wistudat
•  de kopijsluiting een dag 

vervroegd is?
•  we u nu vragen uw kopij uiterlijk 

zaterdag in plaats van zondag 
voor 18.00 uur aan te leveren?

•  dit doorgevoerd is zodat onze 
eindredacteuren iets meer tijd 
hebben om alles te verwerken?

•  we hierdoor een mooie krant 
kunnen blijven maken?

In verband met de verscherpte maatregelen van het kabinet zijn alle 
bijeenkomsten en evenementen tot 1 juni afgeblazen.

Het oud papier in Garmerwolde en Thesinge wordt niet opgehaald.  
U wordt nadrukkelijk verzocht geen oud papier aan de weg te plaatsen. 
De openbare papiercontainers (bijvoorbeeld aan de Rijksweg en 
Bakboords wal in Groningen) worden nog wel geleegd.

Wijkpost Ten Boer is gesloten en ook zal de Chemokar onze dorpen niet 
aandoen. Snoeihout en chemisch afval kan weggebracht worden naar 
het afvalbrengstation Duinkerkenstraat in Groningen. De gemeente 
verzoekt om het storten van afval even uit te stellen in verband met 
langere wachttijden. Mocht het wel nodig zijn dan het verzoek om alleen 
te komen en u te houden aan de regels die er nu gelden.

Het loket Burgerzaken van de gemeente op locaties Kreupelstraat en Ten 
Boer zijn op afspraak (langer) geopend. U kunt er voor een afspraak 
terecht op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Kijk voor verdere 
dienstverlening van de gemeente op gemeente.groningen.nl/coronavirus.

KIjk voor een actuele informatie over activiteiten op garmerwolde.net en 
thesinge.com

Harm Jan Havenga is 19 maart 
tachtig geworden. Zou je niet 
zeggen. En dat zou je zeker 
niet zeggen als je hem ziet 
volley ballen. Elke week 100 % 
inzet. Reden voor de sportclub 
om haar oudste lid te verrassen 
met een ‘ Groningse Fruitmand’.  
En ... voor ons ook een 
verrassing: we werden direct op 
een lekker hapje getrakteerd 
(foto Simone Tjakkes).


