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‘School-op-zee’-expeditie
voor Luc Visser
In deze tijden van intelligente lockdowns en
quasi-quarantaines was menigeen genoodzaakt de vakantieplannen op te schorten;
van avontuurlijke reizen konden we alleen
maar dromen. Gelukkig kwam ons het verfrissende verhaal van Luc Visser (14) uit
Garmerwolde ter ore. Korte tijd voor de uitbraak van COVID-19 had hij zich namelijk
aangemeld voor een zesweekse expeditie
op een zeilschip door de Caribische zee.
Inmiddels is hij toegelaten en is hij volop
bezig met de voorbereidingen.
Een aantal maanden geleden hoorde Luc van
een vriendin over het project Masterskip; een
groot zeilschip waar je als middelbare scholier
een aantal weken op meevaart over zee en deel
uitmaakt van de crew èn waar je aan boord ook
gewoon schoollessen volgt. Het klonk zo aan
trekkelijk dat hij besloot direct verder uit te gaan
zoeken hoe en wat. Luc: ‘Toen ik mijn ouders
erover vertelde werden zij ook gelijk enthousi
ast, maar ik moest natuurlijk wel aan wat dingen
voldoen. Zelf geld verdienen om het te bekos
tigen bijvoorbeeld, en natuurlijk overgaan op
school.’ Dat laatste was een harde eis, ook van
uit Masterskip, maar gelukkig was dat snel
afgetikt. Nadat hij zich had aangemeld kreeg
Luc binnen twee weken het bericht dat hij mee
mocht. Hij sprong een gat in de lucht: ‘Als het
had gekund was ik diezelfde dag nog vertrok
ken.’ Toen kon hij beginnen met voorbereiden.
Financiering regelen, berekeningen, schema’s,
plannen, en natuurlijk met school regelen dat hij
zes weken weg mocht.
De Wylde Swan
Het schip de Wylde Swan (zie foto) is speciaal
omgebouwd en ingericht als leerschip. Oor
spronkelijk was het een stoomschip voor de
haringvloot, maar na jarenlange dienst werd de
romp van het honderdjarige schip in 2007 her
schapen tot de tweemaster die het nu is. Het is
nu zelfs de grootste en snelste topzeilschoener
ter wereld. Tot de achttienkoppige bemanning

Luc heeft lol in het tuinwerk, denkend aan het avontuur waar hij eind dit jaar aan begint
(foto Margriet de Haan)
behoren onder andere vier docenten, en het
voormalige ruim kan dertig leerlingen bergen,
allemaal uit havo/vwo 4. ‘Aan de zijkanten heb
je de slaapbunks (op www.wyldeswan.com kun
je illustratieve foto’s en info vinden, red.) en in
het midden is de ruimte waar we eten, les krijgen
en zo. We nemen vanuit huis een map mee met
voor zes weken aan schoolwerk en ook krijgen
we af en toe wat online les’. Die map moet hij
eerst wel van tevoren zelf met school samen
stellen. Aan online les zitten wat haken en ogen,
omdat er op zee beperkte internetmogelijk
heden zijn. ‘Maar dat is gewoon een kwestie van
goed plannen’.
Luc-ratief baantje
Zo’n expeditie is natuurlijk niet voor kost en
inwoning. Er zal dus geld bij elkaar gesprokkeld

moeten worden. Zo plaatste Luc voor de zomer
een oproep op onder andere de facebookpagina
van Garmerwolde waarin hij zijn zeilplannen
toelichtte en zichzelf aanbood voor allerhande
werk. Hij kreeg snel reactie van Patricia Suer en
Michelle Smelik, die zijn hulp wel konden gebrui
ken op hun erf voor één dag per week. Michelle
bleek ooit in Suriname te hebben gewoond; Luc
heeft inmiddels al het een en ander aan informa
tie over het land en zijn bevolking kunnen inwin
nen. Luc heeft al flink wat grond omgespit, heg
gen geknipt, en andere tuinwerkzaamheden
verricht, en dat soms in de hitte van 34 graden.
‘Zeker niet erg, helemaal als je weet waar je het
voor doet’ zegt hij met een brede glimlach. ‘Het
gaat al de goede richting op qua financiering,
maar ik kan er zeker nog wat bij gebruiken. Ik
mag nu nog niet in een supermarkt aan de slag,
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maar ik wordt binnenkort vijftien dus dan ga ik
dat ook proberen denk ik. Mochten er overigens
lezers zijn die wat betaald werk voor me hebben
of weten ...’ Aan motivatie in ieder geval geen
gebrek, dat is duidelijk.
Waar de wind ons waait
Luc’s zeilreis gaat van Martinique (een eiland in
de Caribische zee) in een kleine zes weken naar
Paramaribo. ‘Waar de reis precies langs gaat en
waar er wordt aangemeerd dat hangt allemaal af
van de stand van de wind. In januari, als ik ga,
is het regenseizoen voorbij, dus we kunnen ook
lekker op dek hangen, werken, huiswerk maken.
In tegenstelling tot andere reizen van het schip,
zoals de Atlantische oversteek, hoef ik ook niet
heel veel kleding en andere bagage mee te
nemen.’ Terloops vertelt Luc dat het hem niet
eens zo zeer om het zeilen gaat. ‘Waar ik het
meest naar uitkijk zijn de ervaringen die je
opdoet aan boord en aan wal, in interactie met
de mensen daar. En ik hoop wat te leren van de

Surinaamse en Caribische cultuur en geschie
denis. Het is zeker geen zeilvakantie; er wordt
wel het een en ander van je verwacht aan leer
prestaties en werk aan boord. Je helpt bijvoor
beeld ook mee met koken in de kombuis, en ik
neem aan dat het dek ook wel moet worden
geschrobd. Het draait natuurlijk allemaal om de
ervaringen die je gaat opdoen.’
Corona en weder dienende, zal Luc vlak na
kerst per vliegtuig vertrekken naar Martinique.
Het wordt voor hem ook de eerste keer vliegen
en de eerste keer buiten Europa, wat nog verder
bijdraagt aan het avontuur. Half februari, als hij
weer terug is in Garmerwolde, horen we hoe het
is verlopen. Tijdens de reis wordt een blog bij
gehouden op de website www.masterskip.com.
Nieuwsgierig geworden en wil je meer willen
weten? Luc is te volgen en te bereiken via zijn
facebook.com/people/Luc-
facebookpagina:
Visser/ 100008215573487.
Harjo de Poel

De Wylde Swan in vol ornaat
(foto Arthur Smeets, www.arthursmeets.nl)

Waar bleef die krant? Waar waren die pagina’s?
Het werk voor de juni-editie van de G&T verliep
op rolletjes. Op dinsdagavond was de krant
klaar om naar de drukker te sturen. Maar het
lukte niet om het bestand daar aan te laten
komen. Enig speurwerk wees uit dat onze druk
ker, Netzodruk, failliet was gegaan. Wij wisten
dat niet.
Razendsnel op zoek naar een andere drukker
dus, zodat de G&T toch op vrijdag zou verschij
nen. Reclameland in Westerbroek kon op tijd
leveren en Aly Pepping had goede ervaringen
met hen. Het komt goed, dachten we.
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Donderdagmiddag waren de kranten gedrukt en
werden ze verstuurd met pakketbezorger DHL.
Die sleepte het drukwerk van hot naar her of
heeft het ergens in een hoekje laten liggen. Daar
zijn we niet achter gekomen. Hoe dan ook, de
kranten werden niet op vrijdag, maar pas op de
donderdag erna afgeleverd in Thesinge. Einde
lijk kon de krant bij de abonnees in de bus vallen.
Dat deed hij ook, maar al snel kwamen de eerste
telefoontjes binnen: er missen 4 pagina’s!
Reclameland drukte de kranten meteen opnieuw,
nu met alle 12 pagina’s. En Jan Ceulen haalde

ze persoonlijk op, zodat ze niet nog een keer in
de molen van DHL terecht zouden komen.
Door deze keten van rampspoed is de complete
junikrant pas ergens begin juli bij u bezorgd.
En ook al stonden wij machteloos, toch onze
excuses daarvoor.
Ook deze editie is door Reclameland gedrukt.
Het transport hebben we voor de zekerheid zelf
geregeld.
De redactie

Jeugd GEO en SV Woltersum gaan samen verder
Garmerwolde en Thesinge zonder vv GEO is
natuurlijk ondenkbaar. Als je in deze dorpen
van voetbal houdt, speel je bij GEO. Sommigen zelfs van hun vroege jeugd tot op zeer
gevorderde leeftijd. Toch heeft zelfs een gewaardeerde club als GEO te maken met een
teruglopend aantal leden. Voor de volwassenen lukt het vaak nog wel de elftallen compleet te krijgen, maar voor de jeugd is het
lastiger. Kinderen worden immers steeds
een jaartje ouder en komen daardoor in een
andere leeftijdsgroep terecht. Dat maakt het
elk jaar weer een moeilijke puzzel om de
teams rond te krijgen.
Goed nieuws
Arjan Leijssenaar, voorzitter van GEO, is een
van de mensen die zich bezighouden met het
oplossen van die jaarlijkse puzzel. Maar Arjan
heeft dit jaar goed nieuws: ‘Vanaf komend sei
zoen gaan we voor de jeugdteams samen
werken met SV Woltersum. Vorig seizoen, kort
voor de inschrijvingsdatum bij de KNVB, meld
den zij zich al bij ons met de vraag of wij eens
wilden nadenken over een samenwerking bij de
jeugdelftallen, maar GEO had zijn elftallen toen
al ingeschreven. Maar al was dat niet zo geweest,
dan was het voor ons toch net iets te kort dag.
We moesten immers eerst met de ouders over
leggen. Zo’n samenwerking kan immers beteke
nen dat hun kind in Woltersum moet trainen, of
daar een deel van het seizoen de thuiswedstrij
den gaat spelen. Aan de andere kant bood het
voor beide clubs geweldige kansen. Dus we
hebben direct aangegeven dat we voor komend
seizoen graag om de tafel wilden.’
Zelfde soort clubs
Hoewel het voetbal stil lag, hebben de besturen
van Woltersum en GEO de maanden voor de
zomer druk overlegd. De clubs lijken erg op
elkaar. Beide zijn echte dorpsclubs: gezellig,
kleinschalig, veilig en met trouwe leden die
graag de handen uit de mouwen steken. GEO is

Arjan en Bas Leijssenaar houden de bal hoog (foto Henk Tammens)
groter, maar voor de rest zijn de clubs heel ver
gelijkbaar. Voor Woltersum was de samenwer
king noodzakelijk omdat er voor de jeugd boven
11 jaar geen elftal meer samengesteld kon wor
den. ‘We zijn tijdens onze gesprekken uitgegaan
van volledige gelijkwaardigheid, ook al heeft
GEO meer leden. Als je dat niet doet kom je er
niet samen uit. We profiteren er allebei van en
dragen ook beide de lasten. Woltersum en Gar
merwolde liggen maar zo’n 10 km van elkaar,
dus je kind met de auto wegbrengen is te doen.
Zo dachten alle ouders er gelukkig ook over;
iedereen was dan ook voor de samenwerking.’
Afwisselend in Garmerwolde en Woltersum
Het samenwerkingsverband is voor komend
seizoen inmiddels bij de KNVB aangemeld als
een Samenwerkende Jeugdorganisatie (SJO),
onder de naam SJO GEOSVW. Er zijn 3 teams
- de naam elftal dekt de lading niet meer, aan
gezien de twee jongste teams uit 6 dan wel 8
spelers bestaan - ingeschreven: een jo-10 team,

dat voor honderd procent uit GEO-spelers
bestaat en daarom alle thuiswedstrijden en trai
ningen in Garmerwolde blijft; een jo-11 team met
vier spelers van Woltersum en acht van GEO,
en een jo-14 elftal met drie SVW- en elf GEOspelers. Jo-11 speelt de eerste helft van het
seizoen in Garmerwolde en de tweede helft in
Woltersum, jo-14 precies andersom. Jo-11 en
14 trainen twee keer per week, afwisselend in
Garmerwolde en Woltersum.
Arjan is heel blij met dit resultaat. ‘Een club als
GEO is erg belangrijk voor de leefbaarheid in
een dorp. Niet alleen voor de mensen die er
spelen, maar ook voor familie en vrienden die
zaterdags komen kijken of de mensen die zich
als vrijwilliger inzetten. Dat zie je ook in Wolter
sum. Dus als je de kans krijgt om de toekomst
van je club te verbeteren moet je die met beide
handen aangrijpen.’
Rudy Noordenbos

Informatiekastjes
Thesinge
Aan de buitenmuur van de woning van Dora
Westra en café Molenzicht hangt sinds kort een
nieuwe publicatiekast.
Deze kast - er komt er ook één bij Trefpunt - is op
initiatief van Dorpsbelangen Thesinge in een
drachtige samenwerking gemaakt door Erwin van
Zanten, Arend Kol en Willem Oomkes.
De binnenkant is nog maagdelijk ongebruikt,
maar zodra er weer activiteiten kunnen worden
georganiseerd zullen ze met informatie worden
gevuld.
Nu heeft de kast alleen een spiegelende functie
en zien we Andreas Woldhuis tijdens een avond
wandeling door het dorp.
(foto Koos van de Belt)

Er is een kunstwerk (drie bruine staven) op
het middenterrein van de ovotonde in Garmerwolde geplaatst. Het zwarte deel zijn zonne
panelen, het witte stukje bovenaan zijn
lampen. (foto Sieb-Klaas Iwema)
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Schoolverlaters OBS Garmerwolde

Online schoolafsluiting
OBS Garmerwolde
Zoals gebruikelijk aan het einde van een schooljaar was er ook
dit jaar een afscheid van de schoolverlaters. Minder gebruike
lijk was de invulling van dit afscheid. Niet gezamenlijk in een
ruimte met leraren, ouders en leerlingen genieten van een
eindmusical, maar online, met een dorpsquiz en zeer fanatiek
gespeelde bingo. Ook waren er door alle groepen muziekclipjes ingezongen die tijdens de afscheidsavond gezamenlijk
werden bekeken op YouTube. Het afscheidslied, gezongen
door groep 8, zorgde bij menig online-aanwezige voor een brok
in de keel en een enkele leerling pinkte een traantje weg … Met
een behoorlijke online-aanwezigheid hebben we met elkaar
alsnog een hele leuke afscheidsavond beleefd!
Laura Koops

Van links naar rechts: Lynn Walma (gaat naar CSG Wessel Gansfort),
Lotte Mandema (Praedinius), Noor Zelders (CSG Wessel Gansfort), Yanick Meijer
(Kamerlingh Onnes), Lenthe Prins (Terra Groen Lyceum), Madelief Mulderij (CSG
Wessel Gansfort), Kayleigh Mulder (Werkman College), Menko Damwichers
(Parcival) en Jan Steenstra (Parcival).
Heel veel plezier en succes gewenst! (foto Sieb-Klaas Iwema)

Van De Til naar de middelbare school
Er was dan wel geen eindmusical, maar de schoolverlaters
werden wel uitgezwaaid door hun schoolgenoten
(foto Sieb-Klaas Iwema)
V.l.n.r. Nathalie Bus (gaat naar Terra Winsum),
Rossa Nouwen (Montessori Lyceum Groningen),
Laura Oudman (CSG Selion), Maura Witkamp (Willem
Lodewijk Gymnasium), Susan Oudman (CSG Selion),
Jarna Rutgers (CSG Wessel Gansfort), Filip van der Veen
(Terra Winsum), Bram Holtman (Simon van Hasselt school),
Luuk en Mark Holtman (Terra Winsum).
Allemaal heel veel succes en plezier gewenst!
(foto Henk Tammens)

Er is een nieuwe speeltuin gekomen op het speelveldje van de Molenhorn in
Thesinge (zie ook de G&T van juni). En daar wordt al druk gebruik van gemaakt,
door zowel de jeugd, als ook door de ouders, die een oogje op hun spelende kroost
houden en gelijktijdig lekker bijkletsen. (foto Koos van de Belt)

Afgelopen 11 juli maakte Lasse deze foto van de komeet
Neowise. Hij had in de krant gelezen dat de komeet te zien
zou zijn en zat twee nachten van 00.00 tot 02.00 uur in de
achtertuin te kijken. Met zijn nieuwe grote lens, waarmee hij
heel goed kon inzoomen, en 25 seconden sluitertijd maakte
hij dit fantastische plaatje. (foto Lasse Oosterhoff)
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De vlag uit in Garmerwolde
Ook in Garmerwolde kon afgelopen maand
op verschillende plekken de vlag uit.
Annemieke van der Beek zocht de geslaagden op en liet hen zelf vertellen hoe het is
om in coronatijd je diploma te ontvangen.
De foto’s leverden ze zelf aan.

Anna la Bastide
Ik heb na zes geweldige jaren op het Praedi
nius Gymnasium mijn diploma gehaald! Ik
begin in september met de studie genees
kunde aan de RUG. Het was heel raar om
ineens geen eindexamens te hebben. Aan de
ene kant een enorme opluchting om geen
examen te hoeven doen, maar aan de andere
kant was het toch wel een beetje jammer. Het
Is namelijk toch wel iets waar je zes jaar lang
naar toe werkt en de hele ervaring van het met
z’n allen in de gymzaal zitten heb je niet.

Robin ten Katen
Het was fijn om te horen dat de centrale
examens niet doorgingen en slagen hierdoor
dus heel makkelijk werd. Na zes jaar heb ik de
havo afgerond en na de zomer begin ik aan de
opleiding sportkunde op de Hanzehogeschool.

Jesper Hoiting
Ik heb de richting ict-medewerker beheer
afgerond. Leuke opleiding! Tijdens de
corona-crisis was het wat minder, ik ging liever
naar school. Online lessen volgen was wel
oké, maar ik heb niet echt veel extra geleerd.
Mijn vervolgopleiding is die van applicatieontwikkelaar, ik verwacht daar veel van.

Roald van Geffen
Ik ben geslaagd voor de opleiding sport en
bewegen niveau 3 van het Alfa College.
Na de vakantie plak ik er nog een schooljaar
achteraan en hoop dan niveau 4 van dezelfde
studie af te ronden.
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Anouk Hindriks
Ik heb vmbo-tl (theoretische leerweg red.)
gedaan op CSG Wessel Gansfort. Het was
altijd gezellig op school. Dit jaar was heel erg
raar. Om in deze coronatijd je examen te doen
is natuurlijk heel vreemd. Je mist erg veel; er is
geen gala, geen examenstunt en geen echte
laatste schooldag.
Volgend jaar ga ik beginnen met de studie mboverpleegkundige op het Alfa College.

Suus Meirink
Ik heb net mijn diploma gehaald op het
Praedinius Gymnasium in Groningen. Dit jaar
heb ik geen eindexamens hoeven maken, wat
me waarschijnlijk een hoop stress heeft
bespaard! Ik baal er wel enorm van dat er geen
leuke afsluiting kon zijn met een examenstunt,
eindgala en examenreis, maar daar heb ik me
inmiddels al wel weer overheen gezet.
Gelukkig hebben we wel een (redelijk) normale
diploma-uitreiking gehad, wat de pijn weer een
beetje verzacht.
Ondanks alles heb ik nu wel een volwaardig
diploma op zak en kan ik straks beginnen aan
mijn vervolgstudie, namelijk bewegingsweten
schappen aan de Rijksuniversiteit hier in
Groningen, waar ik heel veel zin in heb.

Mats la Bastide
Met vallen en opstaan (helaas letterlijk en
figuurlijk) is het dit jaar gelukt mijn vwo-diploma
te halen. Ik deed vorig jaar gespreid examen en
heb, na helaas op het nippertje gezakt te zijn, dit
jaar de laatste twee vakken alsnog succesvol
afgerond. Dat de eindexamens en de
bijbehorende feesten niet doorgingen was wel
een teleurstelling, maar gelukkig heb ik deze al

twee keer mogen meemaken. Ik begrijp de
teleurstelling van degenen die dit nu moeten
missen. Het was een erg gek schooljaar, dat al
heel vroegtijdig stopte. Het was wel fijn om al
vroeg te weten dat je geslaagd was en dat niet
pas te horen hoefde te krijgen via een spannend
telefoontje.Volgend jaar ga ik medisch beeldvor
mende en radiotherapeutische technieken
studeren aan de Hanzehogeschool in Groningen.

Twee tweelingen verlaten De Til

Op de foto van de schoolverlaters van basisschool De Til zien we twee tweelingen. Het
zijn de zusjes Laura en Susan Oudman en
de broers Mark en Luuk Holtman. Het zijn
identieke tweelingen en ik heb, als ze bij mij
om de tafel zitten, echt het idee dat ik ze niet
uit elkaar kan houden. Dat moet voor juffen
en meesters op De Til ook wel lastig zijn geweest. Voor de ouders van de meisjes, Silvia
en Fokko Oudman van de Molenhorn en de
ouders van de jongens, Greetje en Pieter Holtman in Klunder, is het verschil wel duidelijk.
De meisjes
Laura en Susan kunnen wel wat verschillen
opnoemen. Laura: ‘Ik draag liever geen jurk. Ik
hou van sportieve kleding. En ik doe mijn haar
altijd in een middenscheiding. Ik ben nu een
paar centimeter langer dan Susan, maar dat is
niet altijd zo geweest. Zij was een paar jaar gele
den nog de langste.’ Susan: ‘Ik draag soms wel
een jurk en heb altijd een zijscheiding in mijn
haar. We zijn allebei veel creatief bezig. We
vinden knutselen met papier heel leuk en ook
houden we van tekenen. Maar we zijn ook veel
buiten op het skateboard of de skeelers. Onze
slaapkamer hebben we vooral rood ingericht,
daar houden we allebei van’. Laura wil later bin
nenhuisarchitect worden. Zij houdt heel erg van
inrichten en opruimen. En ook Susan denkt aan
een beroep in de creatieve hoek. Ze hebben
veel zin om naar de middelbare school te gaan.
‘Het is leuk om nieuwe mensen te leren kennen
en ook dat we nieuwe vakken krijgen lijkt ons fijn.
We hebben al een kennismaking gehad op school
en dat was erg leuk. We gaan naar het vmbo van
CSG Selion in de wijk Vinkhuizen en komen in
dezelfde klas. Dat wilden we ook graag omdat we
dan hetzelfde rooster hebben en er samen heen
kunnen gaan. We hebben al een paar jaar nieuwe
fietsen, wel in verschillende kleurtjes. Daarmee
fietsen we naar 
Garmer
wolde en vanaf daar
nemen we de bus. De school staat net iets te ver
weg om te fietsen.’ Broer Sander van 15 zit al op
deze school. Dat bevalt hem heel goed en nu kan
hij zijn zusjes ook wegwijs maken.

V.l.n.r. Susan, Mark, Laura en Luuk (Foto Henk Tammens)
De jongens
Luuk en Mark gaan naar Terra Winsum. Ze heb
ben al nieuwe fietsen en sinds kort ook allebei
een telefoon. Er zijn boekentassen gekocht die
gemakkelijk aan de fiets te hangen zijn. ‘Het is
voor je rug in de groei niet goed om een zware
rugzak met boeken te dragen’, weten de jon
gens. Ze komen in verschillende klassen op de
nieuwe school. Mark gaat naar vmbo kader en
Luuk naar tl (theoretische leerweg red.). Beide
jongens, opgegroeid op de boerderij, houden
veel van dieren. Ze hebben thuis koeien, scha
pen, kippen, een geit, twee honden en een paar
katten. De kleinste hond mag ook in huis komen
en de grootste is altijd achter op de boerderij.
Voor de kippeneieren hebben Luuk en Mark een
vaste klantenkring en bezorgen ze de eieren
aan huis. Mark vindt moes-tuinieren heel leuk.
‘We eten er ook al goed van, hoor. De aardbeien
en tomaten doen het goed en ook de aardap
pelen en verschillende groenten groeien prima.’
Na ons gesprek legt Mark aan mij uit hoe mijn
tomaten al veel eerder gediefd hadden moeten
worden. ‘Misschien is het al te laat, maar je moet
het toch nog maar even doen.’ Alweer wat
geleerd! Luuk zou later wel iets met dieren willen
doen, maar denkt ook aan een baan op Schip
hol. Hij is helemaal onder de indruk van het
bagagetransport. Mark houdt ook van dieren,
maar zou ook wel vrachtwagenchauffeur willen
worden. Hun zus Janke (15) zit op het Wessel
Gansfort en broer Rik (13) zit ook op Terra
Winsum.
Veel voordelen
Voor beide tweelingen is het allemaal niet zo
bijzonder om vaak samen te zijn. Het heeft

vooral veel voordelen. Je kunt samen huiswerk
maken, fietsen, buiten spelen en werken. Luuk:
‘Ik draag het liefst blauwe kleding. Dat wist de
inval gymnastiekleraar, maar op een keer had
den wij van shirtje gewisseld. Toen raakte hij
helemaal in de war met het afroepen van de
namen. De kinderen in de klas zien het verschil
tussen ons ook snel. Maar als ze bijvoorbeeld
alleen bij familie binnenkomen wordt er altijd
geraden met wie ze van doen hebben. Mark:
‘Mijn oma vraagt soms ook ‘wie ben je ook maar
weer?’’ ‘Haha’, lachen de meisjes, ‘dat heeft
onze oma ook wel eens.’
Musical De diamantroof
Het laatste schooljaar was natuurlijk heel
vreemd. Vanaf half maart was er geen school
meer en moest thuis huiswerk gemaakt worden.
Af en toe was er een videogesprek met juf Geer
tje. ‘Het afscheid van de basisschool was voor
ons minder leuk. Het schoolkamp en het school
voetbaltoernooi gingen niet door. Er waren ook
geen toetsen en geen verkeersexamen. We
hebben wel een musical ingestudeerd en in juni,
toen we weer naar school konden, is er hard aan
gewerkt. De opvoering hebben we gedaan voor
alle leerlingen van De Til. Er is een film van
gemaakt en voor de ouders van de kinderen van
groep acht was er een filmavond om de musical
te bekijken. We hebben toen ook afscheid geno
men van de school met cadeautjes, gedichten
en bloemen. Juf Geertje is een week na het
afscheid getrouwd. Daar hadden we ook wel bij
willen zijn, maar we hebben het bruidspaar hun
cadeaus bij ons afscheid gegeven.’
Truus Top-Hettinga
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Dorpshuis De Leeuw is weer van ons
Vorig jaar mei begon de grote verbouwing
van ons dorpshuis. U herinnert zich dat vast
nog wel. Er kwamen hekken rond de bouwplaats en een groot bord met een tekst in
de trant van ‘Betreden verboden. Melden bij
de uitvoerder’. Havenga Bouw was tijdens
de bouwperiode namelijk formeel de verantwoordelijke en zorgde dan ook voor de
nodige verzekeringen.
En nu, begin juli, is de verbouwing formeel
afgerond. Afgelopen vrijdag 3 juli heeft
Havenga Bouw het project opgeleverd. Het
totaal vernieuwde dorpshuis is nu dus weer
van ons. Reden genoeg om er even bij stil
te staan tijdens een gezellig onderonsje. En
natuurlijk met een gebakje bij de koffie.
Bijna alle betrokkenen waren aanwezig: Peter
Havenga, Jan de Jong van Dekker Struik Instal
latietechniek, bouwbegeleider/opzichter Jannes
Talens, bijna alle bestuursleden en het bouw
team. Karin, onze voorzitter, bedankte iedereen
voor alle inspanningen en voor het bereikte resul
taat. Daar kunnen we trots op zijn! Zeker voor
een klein dorp als Garmerwolde hebben we met
z’n allen een fantastisch mooi en modern dorps
huis weten te realiseren. Daar kunnen we weer
jaren mee toe. Karin had een speciaal woord van
dank voor onze bouwbegeleider Jannes Talens.
‘Het is bijzonder handig gebleken dat je tijdens
zo’n groot, complex project een ‘onafhankelijke’
deskundige hebt die je met raad en daad bij
staat.’ ‘Probleempje? Jannes wist raad. Vraagte
kens? Jannes had een passende oplossing.’
Kortom, dit was ons heel veel meer waard dan
het presentje dat hij door Karin aangereikt kreeg.
Als afsluiting volgde een rondje handtekeningen
en de bijbehorende lijst met opleverpunten.
Formeel is het dorpshuis nu weer van ons.
Verder wil ik de volgende punten nog even
onder uw aandacht brengen:

Bouwbegeleider/opzichter Jannes Talens, aannemer Peter Havenga en bouwteamlid Henk Vliem
nemen de laatste opleverpunten van het dorpshuis op (foto Sieb-Klaas Iwema)
-	 Als het lukt wat betreft haar agenda, gaat
minister Kajsa Ollongren (BZK) dorpshuis De
Leeuw heropenen op vrijdag 21 augustus.
-	 Voor het hele dorp willen we een groot ope
ningsfeest organiseren op zaterdag 10 oktober.
Verdere details volgen nog. Hoe groot de
omvang van dit feest wordt zal natuurlijk sterk
afhangen van de ontwikkelingen rond de coronacrisis.
-	 Zoals vorige maand al is gemeld, kunnen de
verenigingen vanaf maandag 31 augustus weer
terecht in De Leeuw. Iedereen krijgt hierover
nog gedetailleerd bericht. Het bestuur heeft
besloten de prijs voor zaalhuur en consumpties

gelijk te houden, althans voor het eerste jaar.
Dan wordt de balans opgemaakt en zullen de
prijzen zo nodig bijgesteld worden.
-	 Onze gemeente heeft in grote lijnen haar
nieuwe beleid voor dorpshuizen klaarliggen. In
het najaar gaat dit voorstel naar de raad. Prak
tisch komt het er op neer dat zeker het eerste
jaar nog de oude regels van Ten Boer worden
voortgezet. Voor ons betekent dit een financiële
meevaller, want de verzekeringspremie en de
belasting onroerend goed kunnen we declare
ren bij de gemeente.
Namens het bouwteam, Henk Vliem

Afscheid Aly Pepping als bestuurslid Trefpunt
Op maandagmiddag 15 juni heeft Aly Pepping
afscheid genomen als bestuurslid van dorps
huis Trefpunt. Na zich ruim anderhalf jaar
volledig te hebben ingezet voor ons dorpshuis vond Aly het nu tijd om te stoppen.
Eind 2018, tijdens de dorpsraadpleging over
hoe het bestuurlijk verder moest met het dorps
huis, vond men het raadzaam een overgangs
bestuur in het leven te roepen om de belangen
van het dorpshuis te gaan behartigen. Aly is toen
ook gevraagd toe te treden. Zoals de meeste
Thesingers wel weten is de core business van
Aly communicatie en PR en dat is in de opstart
fase van een organisatie een belangrijke pijler
voor succes.
Aly heeft van Trefpunt een strakke organisatie
weten te maken. Opvallend was haar opzet van
de nieuwe organisatiestructuur, weergegeven in
vele kleuren; dit zal menig vrijwilliger zich nog
wel herinneren. Ook heeft ze middels PR bij veel
dorpsgenoten interesse voor Trefpunt weten te

wekken en daardoor hebben we nu
een breed vrijwilligerscorps. Zij was
er op gefocust dat de vrijwilligers
goed werden geïnformeerd en bij
de gang van zaken werden betrok
ken. Haar laatste idee was dan ook
om op 20 augustus een vrijwilli
gersavond te organiseren waar we
iedereen gaan bijpraten. Wellicht
kunnen we dan ook nogmaals aan
dacht aan het afscheid van Aly
besteden.
Het voltallige bestuur was bij het
afscheid aanwezig, een schaal met V.l.n.r: Aly wordt uitgeluid door Annelies, Peter, Parry en
waxinelichtjes symboliseerde alle Menco (foto Annelies Hofstede)
dorpsgenoten die niet aanwezig
konden zijn i.v.m. de coronaproblematiek. Het overhandigd en haar en Ton een dinerbon gege
spreekt voor zich dat de overige bestuursleden ven, te besteden bij Atelier Avec Plezier in
het betreuren dat Aly vertrekt, we hebben heel Garmerwolde.
prettig met elkaar samengewerkt.
Namens iedereen hebben we een bos bloemen
Namens het bestuur, Peter Heidema
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Verhuur van nostalgische attracties:

Poffertjeskramen, Suikerspin, Draaimolens,
Oliebollenkramen, Kinderzweefmolen,
Stoomcarrousels, Reuzenraden, Draaiorgels, enz.
Herman Riddering
06 54 638 590

&

Tonny Guikema
06 54 944 004

info@Draaivermaak.nl
Garmerwolde
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Onderhoud
Garmerhof
Normaal wordt er in het voorjaar een klusdag
georganiseerd. In verband met de corona-maat
regelen is deze helaas komen te vervallen.
Jammer dat de natuur niet luistert naar de rege
ring, met als gevolg dat in Garmerhof gestriemd
en gesnoeid moest worden. De laatste jaren
nemen Sieb-Klaas en ik deze taak op ons. Door
het uitvallen van ondergetekende is het klus
werk dit jaar alleen door Sieb-Klaas uitgevoerd.
Alle complimenten gaan dan ook naar hem.
Daarnaast is de Garmerhof gedraineerd en kun
nen dit najaar de oude fruitboom-rassen weer
worden aangeplant.
Herman Huiskes

Bedankt
Thesinge, 23 juli 2020
Lieve dorpsgenoten,
De afgelopen maanden hebben we
ervaren wat voor zegen het is in zo’n
mooi dorp te wonen, met zulke lieve
mensen.
Heel veel dank voor al jullie meeleven
en aangeboden hulp!
Sieb-Klaas is er klaar voor, hij zal deze heg
een kopje kleiner maken!
(foto Herman Huiskes)

Zummerspeulen 2020: De Ruimte (in)
Op naar de sterren en daar voorbij!
Ondanks alle onzekerheden in verband met
COVID-19 zijn wij als organisatie vol goede moed
bezig gegaan met het invullen van een nieuwe
editie van de Zummerspeulen in Thesinge.
Deze twee dagen zijn voor alle 4-13 jarigen die
in Thesinge of Garmerwolde wonen of naar
school gaan.
Op donderdag 13 en vrijdag 14 augustus gaan
we aan de slag met het thema De Ruimte
(in). En wie wil dat nu niet, nu op aarde het virus
zo’n grote rol speelt.
Plan(eet) A
Donderdag 13 augustus van 10.00 uur tot 21.00
uur en vrijdag 14 augustus van 10.00 uur tot
17.00 uur. Alle kinderen zijn beide dagen welkom.
Donderdag zijn ze vooral bezig met knutselen en

het timmerdorp en op vrijdag doen we samen een
spellencircuit.
Op dit moment lijkt het erop dat we deze twee
dagen in originele vorm, met uitzondering van
het kamperen, door kunnen laten gaan.
Plan(eet) B
Maar uiteraard houden we er ook rekening mee
dat het vanwege corona toch in een andere vorm
gegoten moet worden. Om de groep die tegelijker
tijd aanwezig is kleiner te maken, verdelen we de
kinderen in dat geval in twee groepen.
Donderdag 13 augustus van 10.00 uur tot 21.00
uur: kinderen van 8 t/m 13 jaar.
Vrijdag 14 augustus van 10.00 uur tot 17.00 uur:
kinderen in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar.
Bij Plan B vullen we de dagen in met de verschil

Elisabeth Tolenaar
en Hans van den Brand

lende activiteiten die anders voor twee dagen
gepland stonden.
Overige maatregelen
We nemen gedurende de Speulen voldoende
maatregelen om er met elkaar twee leuke en
veilige dagen van te maken, hierbij kun je den
ken aan handwasmogelijkheden, het houden
van afstand, signalering, etc. Uiteraard geldt ook
voor deze dagen: heb je klachten, blijf dan thuis!
Koekenbakkers gezocht!
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die don
derdagavond pannenkoeken willen bakken en
deze langs willen brengen. Heb je tijd en zin om
ons daarmee te helpen, mail dan naar
zummerspeulen@gmail.com.
Namens de organisatie van de Zummerspeulen
Anita van der Veen en Annelies Sturing

Nieuws zuiveringen Garmerwolde
Industriewaterzuivering
Strukton heeft LOT 6 (deze lag in de Eemshaven)
en LOT 2 (Garmerwolde) per inschrijving gekre
gen en legt de leiding vanaf het inlaatgemaal
naar de industriewaterzuivering. Dit wordt een
kunststof leiding. Omdat er hier en daar gegraven
zal worden, is er al wat bosschage weggehaald.
Er zal zo’n 500 meter gestuurd geboord worden
in week 40. Men werkt door in de bouwvak. Het
eerste materiaal is inmiddels gebracht en ander
voorbereidend werk is in uitvoering.

Slibdepot
Alle slib uit het slibdepot is weg. Ook de omlig
gende dijken van de depots worden voor een
groot gedeelte gebruikt voor dijkverbetering; een
deel wordt met een bulldozer weer over het land
geschoven en vlak gemaakt. Door het regen
achtige weer zit het rijden met trekker en dum
pers niet mee; zo af en toe moet de een de ander
helpen. Maar de vakantie komt er aan: ze heb
ben vrij tijdens de bouwvak; de mensen van de
twee kraanboten ook.

En verder
De grote hoop hout- en schorssnippers zal wor
den gebruikt bij de aanleg van werkplekken en
noodwegen en kan - als natuurproduct - eventu
eel blijven liggen.
Eind 2015 heeft Swiss Combi een overeenkomst
getekend over voortzetting van de verwerking van
het slib van de zuiveringen in Garmerwolde tot
gedroogde korrelgranulaat. Ze gaan in ieder
geval tot 2023 met elkaar verder.
Sieb-Klaas Iwema

BAM schiet ook goed op; zowel bij het influenten
gemaal als op de industriewaterzuivering zit de
vaart er goed in. De eerste vennen en watergo
ten zijn in het waterzuiveringsgebouw geplaatst.
De leidingenbrug bestaat uit lange delen met
buizen er in; deze worden na de bouwvak naar
hun plaats gereden en op hun plek getakeld. Een
gewichtig takeltje! Tijdens de bouwvak wordt in
een kleinere groep verder gewerkt.
De trekkers helpen elkaar in het natte slib
(foto Sieb-Klaas Iwema)
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Foto van de maand

Colofon
Eindredactie
Garmerwolde
Hillie Ramaker-Tepper 050 541 5335
Anne Benneker 06 38 128 894
Thesinge
Yvonne Broekhuizen 06 51 033 796
Rudy Noordenbos 06 54 604 339
Fotograaf Garmerwolde
Patrizia Meijer 06 30 754 216
Fotograaf Thesinge
Koos van de Belt 050 302 3432
Henk Tammens 06 50 257 853
Penningmeester
Tjakko Tjakkes 050 549 9344
W.F. Hildebrandstraat 61
9798 PH Garmerwolde
Bank: IBAN NL74 RABO 0320 7057 49
t.n.v. Garmer en Thesinger Express
Abonnementen
Abonnementsgeld: € 16,50 p.j.
Bij autom. incasso: € 13,50 p.j.
Postabonnees: basistarief + porto
Prijs losse krant: € 1,50
Bezorgklachten
bezorgen@gentexpress.nl
of bel met de redactie
G&T Express op het internet
www.gentexpress.nl
Opmaak Aly Pepping Thesinge
Druk Reclameland Westerbroek
Oplage 525 exemplaren
Volgende krant komt uit op
28 augustus 2020.
Kopij inleveren uiterlijk zaterdag
15 augustus vóór 18.00 uur via:
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16

Stille wateren in Garmerwolde (foto Patrizia Meijer)

Agenda

Oproepje aerobic groep

Donderdag 13 augustus
Sportveld Thesinge; 10.00 uur tot
21.00 uur: Zummerspeulen.
Zie artikel.
Vrijdag 14 augustus
Sportveld Thesinge; 10.00 uur tot
17.00 uur: Zummerspeulen.
Zie artikel.
Vrijdag 21 augustus
Garmerwolde; vanaf 18.00 uur:
Ophalen oud papier.
Zaterdag 22 augustus
Thesinge; vanaf 9.00 uur:
Ophalen oud papier.
Donderdag 27 augustus
Beide dorpen; vanaf 8.00 uur:
GoudGoed – zie afvalwijzer.

In september start ik (kngu-gediplomeerd) op maan
dagavond van 19.00 tot 20.00 uur een aerobic groep
in de gymzaal van Garmerwolde. De les wordt opge
bouwd uit warming-up, conditie, kracht en lenigheid.
Dit alles op muziek. Bij voldoende belangstelling (mini
maal 5 deelnemers) starten we op 7 september a.s. Ik
hoop jullie dan te zien.
De kosten bedragen € 50,00 van september t/m
december. De eerste les is vanzelfsprekend een proef
les. Deelname is op eigen risico. Voor meer informatie:
06 38 409 407.
Brenda van Leggelo

In verband met de corona-crisis
zijn veel activiteiten afgelast.

Stoomfluitje
Gratis: af te halen in Thesinge:
tweepersoons onderschuifbed.
Huizinga, 050 302 2001.
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Collectanten gezocht
voor MS collecteweek
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huisaan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats.
We zijn hard op zoek naar collectanten in de dor
pen Garmerwolde en Thesinge. Help jij ons in de strijd
tegen multiple sclerose (MS)?
Word collectant en haal geld op voor onderzoek naar
MS. Collecteren is niet moeilijk en kost maar twee uur
van je tijd. En het is nog leuk ook.
Meer informatie of aanmelden:
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

G&T Express zoekt met spoed een vrijwilliger
Garmer & Thesinger Express is vanwege het vertrek
van onze onvolprezen Corrie Eijkemans dringend op
zoek naar een vrijwilliger voor het verdelen van de
kranten over onze vijf bezorgers. Als jij dat wilt doen
krijg je één keer per maand, op vrijdag, alle G&T’s aan
geleverd, die verdeel je in vijf stapels en die breng je
nog dezelfde dag naar de vijf bezorgeradressen in
Garmerwolde, Thesinge, Ruischerbrug en Ten Boer.
We zitten behoorlijk omhoog, dus wij zouden je heel
erg dankbaar zijn! Alles wat je nodig heb is een droog

schuurtje of overkapping waar we de kranten kunnen
neerleggen, ca. één uur per maand tijd en geschikt
vervoer.
Heb je belangstelling of wil je meer informatie?
Stuur dan een mail naar gentexpress@hotmail.com of
neem contact op met een van de redactieleden.
We willen Corrie hartelijk bedanken voor de jaren dat
ze deze taak op zich genomen heeft.
De redactie

