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Op verkenning rondom
Ommeland
Stel, je hebt een groot stuk land, een boeren
erf en gebouwen tot je beschikking. Wat zou
je hier dan mee doen? Wat zijn jouw ideeën?
Wat zijn jouw idealen voor deze steeds ver
anderende wereld? Op een mooie zomer
avond in juli gaven zo’n kleine vijftig dorpsen buurtgenoten gehoor aan de uitnodiging
van de vier broers Oosterhuis om al wan
delend in gesprek te gaan over de mogelijk
heden rondom hun pasverworven boerderij
en landerijen aan de Lageweg 19, inmiddels
omgedoopt tot Ommeland. De broers gelo
ven namelijk dat de mensen in hun omgeving
ook veel ideeën, creativiteit, idealisme, nuch
terheid en enthousiasme hebben. Waar de
één hen kan helpen de risico’s en bezwaren
scherp te krijgen, ziet een ander juist kansen
en mogelijkheden die zij nog niet zagen.
Een nieuwe thuisbasis
De broers hebben altijd geboerd aan de Lage
weg 24. Dit pand, nu Boerderij Steenhuis, is
sinds 2007 eigendom van Geert Jan en Tity
Berghuis die daar een gastenverblijf met boeren
camping exploiteren, maar zelf ook regelmatig met hun (klein)kinderen genieten van de
prachtige locatie midden in de landerijen met
mooie vergezichten naar Stad en Ommeland.
Omdat de broers allemaal op enige afstand van
Thesinge wonen bivakkeerden ze - met name in
de oogsttijd - regelmatig in een caravan op het
terrein.
Nu wordt Lageweg 19 de thuisbasis voor de
boerderijactiviteiten van de broers. Dat bete
kende verhuizen van materialen, opruimen, ver
bouwen, herinrichten van de voormalige stal
ruimte en veel sjouwen. Ook op dit terrein staan
deze zomer een aantal caravans en een toilet
unit, dit keer als alternatief voor een geplande
gezamenlijke familievakantie van de broers in
Frankrijk. De ‘camping’ is wel uit het zicht van de
bewoners van het woonhuis. De voormalige
eigenaren van het bedrijf, het echtpaar Vink,
blijven hier namelijk voorlopig wonen totdat ze
een andere woonplek hebben gevonden.

De gebroeders Oosterhuis (eigen foto)
Nuchter boerenverstand
Gert Jan, Menko, Janko en Roelof Oosterhuis,
de initiatiefnemers en gastheren van deze
avond, zijn aan de Lageweg 24 opgegroeid in
een boerengezin met acht kinderen. Toen hun
ouders in 2007 stopten met boeren gingen Gert
Jan en Menko verder met het boerenbedrijf.
Janko en Roelof volgden de ontwikkelingen met
veel interesse en zij sloten aan bij de aankoop
van het nieuwe bedrijfspand en landerijen. Vier
broers met hetzelfde nuchtere boerenverstand
met verschillende (werk) ervaringen. De één
adviseert de meest vooruitstrevende boeren op
het gebied van optimale gewasteelt, de ander is
een ondernemer in hart en nieren in de wereld
van landbouwmechanisatie en -innovatie. En de
jongste twee hebben beiden zo’n vijftien jaar
ervaring bij multinationals, met leiderschaps
ervaring in technische projecten, innovatie,

strategieontwikkeling en transformatie. Samen
kennen ze het boer-zijn van alle kanten. De
zaai- en oogsttijden, de arbeidspieken op de
boerderij, vallen meestal in een periode dat het
reguliere werk wat rustiger is en bovendien kun
nen ze hun werktijden enigszins flexibel inrich
ten. Gelukkig krijgen ze veel support van het
thuisfront en geven hun partners hun alle ruimte
om naast baan en gezin ook nog een boerderij
te runnen. Op dit moment is het hoogzomer, dus
oogsttijd van de granen. Volop genieten ondanks
de hittegolf. En extra handen beschikbaar door
de coronatijd.
Omdenkers in boerenland
De ouders van de broers wonen sinds 2007 in
Smilde. Het gaat hun daar goed, zij fietsen jaar
lijks duizenden kilometers door het Drentse
Land. Vader Jan is elke week nog wel een keer
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te vinden op de boerderij en werkt dan fanatiek
mee. In de afgelopen jaren hebben Menko en
Gert Jan het boerenbedrijf van hun ouders
omgevormd naar de maatstaven van nu: gezon
der, efficiënter en met meer (bio)diversiteit. De
te bewerken grond is in de loop der jaren uitge
breid van 30 hectare naar 140 hectare. Van een
gemengd bedrijf is overgegaan naar akkerbouw
(granen, suikerbieten, luzerne en pootaardap
pelen). De samenwerking met collega’s krijgt
meer vorm. Zo nemen veehouders gras, stro en
graan af, en ontvangen de akkerbouwers mest
retour. Ook zien we, als we Thesinge binnenrij
den, de koeien van veehouder Wigboldus gra
zen in de wei van Oosterhuis. In de omgeving
zijn zij, samen met een aantal andere akkerbou
wers, aanjager van natuurbeheer en aangeslo
ten bij Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer
‘Ons Belang’ en ‘Agrarisch Natuur- en Land
schapscollectief Midden-Groningen’. Langs de
akker liggen brede stroken, waarin vogels in alle
rust kunnen nestelen, waar steeds meer dier
soorten zich thuis gaan voelen en waar het een
tonige karakter van grote akkers onderbroken
wordt door kleurrijke kruiden en bloemen. Dat
konden de deelnemers aan de wandeling, opge
splitst in drie groepen, met eigen ogen bekijken.
Zo vloog er een bruine kiekendief op van het
nest dat verborgen was in de nog niet geoogste
strook luzerne. Ook is er een perceel bebouwd
met akkerkruiden dat (winter)voedselmogelijk
heden biedt aan zaadetende vogels, maar ook
aan muizen zodat roofvogels hier kunnen over
winteren. Biodiversiteit in de ruimste zin des
woords. Wel met een verdienmodel, omdat hier
voor subsidies worden verleend.

hebben ze contact gezocht met de werkgroep
Levensloopbestendig Wonen uit Thesinge. Er
blijkt namelijk een structurele vraag te zijn naar
woningen voor ouderen en voor mensen die in
Thesinge willen blijven wonen, maar liever klei
ner. Ook is er van buiten Thesinge interesse om
in het dorp te komen wonen. De grote interesse
voor de Knarrenhof in Garmerwolde geeft aan
dat er meer vraag is dan aanbod. Kan Omme
land hier iets in betekenen? Kan bijvoorbeeld de
ligboxenstal worden omgebouwd (of herbouwd)
voor een nieuwe bestemming met maatschap
pelijke meerwaarde? Wie wil meedoen, of wie is
hiertegen?
Een ander idee is om een serieuze bijdrage te
gaan leveren aan het energievraagstuk. Daarom
zijn er gesprekken met Energiecoöperatie
Noorddijk. Hoe kunnen we als regio meer zelf
voorzienend worden, maar dan zonder gaspro
ductie? Kan dat op zo’n manier dat er genoeg
voordelen ontstaan voor de lokale gemeen
schap, die zwaarder gaan wegen dan eventuele
nadelen? Kan dit op een mooie manier worden
gecombineerd met landbouw en biodiversiteit?
De volgende stap
Menko: ‘De wandeling was een succes en een
eerste aanzet tot meer contact en gesprekken.
Hoewel de animo midden in de vakantiemaand
juli boven verwachting was, zijn er vast nog wel
meer mensen die interesse hebben in de ont
wikkelingen en plannen en mee willen praten en

denken over kansen en bedreigingen in de ach
tertuin van Thesinge. Daarom organiseren we
binnenkort (waarschijnlijk in september) een
vervolgbijeenkomst, waarin we terugkomen op
de ingebrachte ideeën, de voortgang van onze
initiatieven zullen delen en hierover in gesprek
willen gaan. Want, de volgende stap zetten wil
len we zeker. Maar alleen in samenspraak met
de omgeving. We beseffen dat voor sommige
ideeën de voorkeuren uiteen kunnen lopen en
we willen geen ideeën doorzetten zonder mede
standers. Maar we willen ook geen goede
ideeën stopzetten omdat het te veel moeite zou
kosten om draagvlak te krijgen. We zijn geen
projectontwikkelaars, maar we zijn wel bereid
enige risico’s te nemen en daar moet voor ons
altijd enig verdienmodel en plezier tegenover
staan. Als er iets te verdelen is moet de omge
ving daar ook op een gepaste manier van
kunnen meeprofiteren. Echt rendement is als
we gezamenlijk iets kunnen bijdragen aan de
wereld en aan de omgeving. Verder vonden we
de wandelavond zelf ook zo leuk dat we er een
jaarlijkse traditie van willen maken, een soort
midzomer-wandelavond door het gebied met
elke keer een gast die ons meeneemt en iets
vertelt over bijvoorbeeld een actueel onder
werp.’
Mocht u meer willen weten dan kunt u op
www.ommeland.nu kijken.
Roelie Karsijns-Schievink

Denkrichtingen en uitdagingen
Bij velen groeit steeds meer besef dat dieren
welzijn en klimaatimpact geen sluitpost mogen
zijn, maar dat het platteland hierin juist een posi
tieve rol kan spelen. Daarom zijn er verschil
lende denkrichtingen voor de bestemming van
het land, boerenerf en gebouwen aan de Lage
weg 19. De meest voor de hand liggende is alles
te houden zoals het is: een agrarische bestem
ming. Maar het kan ook anders. De 21e eeuw
kent nieuwe uitdagingen. Waar in de 20e eeuw
het gas onder ons land vandaan werd gehaald,
begrijpen we inmiddels dat energiewinning op
een heel andere manier moet plaatsvinden. Ook
sociale patronen en wensen veranderen: er is een
snelgroeiende groep senioren, steden groeien en
tegelijkertijd is er meer behoefte aan natuur en
rust.
Woonbestemming en energie
Afgelopen winter hebben de broers gesprekken
gevoerd met Dorpsbelangen Thesinge. Ook

Roelof, Gert Jan en Menko luisteren net als de dorpelingen naar de eerste uitleg van Janko over
het hoe en waarom van de kennismakings- en informatieavond op de boerderij
(foto Koos van de Belt)

Verkoop bolchrysanten voor voetbalvereniging GEO
Ieder jaar in de tweede week van september komen vrijwilligers van GEO
langs de deuren in Garmerwolde en Thesinge met bolchrysanten in mooie
herfstkleuren. De organisatie hiervan is in handen van supervrijwilliger
Jantje Ypey in samenwerking met Jacob Arends. Om hen heen staat een
vaste ploeg vrijwilligers voor het ophalen van de planten bij de kwekerij.
Voor het uitventen mogen mensen die GEO een warm hart toedragen
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zich melden bij Jantje Ypey. De bolchrysanten kosten € 7,- per stuk of
€ 20,- voor drie stuks.
Wilt u een bepaalde kleur bestellen of een extra aantal dan kunt u ook
contact opnemen met Jantje Ypey. Tel: 050 302 1714
Truus Top

In memoriam Elisabeth Tolenaar 1953-2020
Op 24 juli 2020 overleed onze dorpsgenoot
Elisabeth Tolenaar na een zeer kort ziekbed op
67-jarige leeftijd. Zo rond Pasen kreeg
Elisabeth van de artsen het verschrikkelijke
bericht dat zij kanker had, de gevreesde ziekte
waaraan ze al veel familieleden verloren had.
De vooruitzichten waren toen al dat het snel
kon gaan en dat zij misschien zelfs het einde
van het jaar niet zou halen. Helaas bleek al
snel dat zelfs dat een te optimistische inschat
ting was. De ziekte ontwikkelde zich veel
heftiger en sneller dan verwacht. Voor veel
mensen in Thesinge was persoonlijk afscheid
nemen van Elisabeth zelfs niet meer mogelijk.
Elisabeth zal door haar persoonlijkheid en
energie voor altijd voortleven in het dorp waar
ze bijna haar halve leven gewoond heeft. Met
haar humor en sprankelende geest was ze
voor velen een goede vriendin, fijne buurvrouw
of gewaardeerde dorpsgenoot, voor anderen
was ze de vrolijke muzikant die samen met
echtgenoot Hans van den Brand dorpsfeestjes
opluisterde als trekzakduo, of een actief
deelnemer van de ochtenden en uitstapjes van
de Noaberstee. Met haar intelligentie kon ze
ook scherp en kritisch zijn, maar altijd met het
doel om iets beter te maken. Ondanks haar
Leidse afkomst was Elisabeth beslist Thesinger
onder de Thesingers. Ze genoot van ieder
gezellig gesprek, ook het meest Groningse;
stond voor iedereen klaar, werd door iedereen
gewaardeerd en zette zich graag en veel in
voor het dorp.
Redactielid Garmer & Thesinger Express
Vooral in de jaren 90 was Elisabeth een heel
actief redactielid voor de Garmer & Thesinger
Express. Over uiteenlopende onderwerpen
schreef zij in haar gemakkelijke stijl heel
persoonlijke interviews en verslagen van

activiteiten in het dorpse leven. De bindende
functie van onze dorpskrant was voor haar
belangrijk. Als communicatiemedewerker/
tekstschrijver van de gemeente Smallingerland
bracht Elisabeth veel ervaring mee. De
‘oorlogskrant’ in april 1995 is zeker ook door
haar inzet zo bijzonder mooi geworden. In het
jaar 2000 was zij redactielid van het jubileum
boek Dorpskrant voor dag en nacht, ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de
Garmer & Thesinger Express. Zij schreef hierin
het hoofdstuk over de ondernemers in onze
dorpen. Elisabeth schreef in haar vrije tijd ook
kindergedichten en verhalen. Haar Laat naar
bed, een vrolijk spookverhaal op rijm, ver
scheen bij uitgeverij Hillen. Ze schreef ook
kerstverhalen voor onze krant en inspireerde de
andere schrijvers met haar sprankelende
ideeën. Het eindredactiewerk deed zij vlot en
professioneel. De eindredactie ontving ze graag
bij haar thuis. Zij was altijd gastvrij en genoot
van de gezelligheid. Na de Garmer & Thesinger
Express heeft zij zich een tijd intensief bezig
gehouden met de Thesinger website. Zij heeft
er ruim 800 items op geplaatst.
De Wingerd
Haar creativiteit kon ze ook kwijt in het
winkeltje De Wingerd, gevestigd in het
voormalig bankgebouwtje aan de Kerkstraat.
Hetzelfde gebouwtje dat door een gelukkig
toeval een aantal jaren geleden de nieuwe
woning werd van Elisabeth en Hans, nadat ze
hun huis aan de Dijk 4 hadden verkocht omdat
ze na Elisabeths pensioen kleiner en eenvoudi
ger wilden wonen. Half hier, half in hun zelf
verbouwde huisje in Frankrijk. Dit nieuwe leven
beviel Elisabeth heel goed. Helaas was zij niet
meer in staat om nog een laatste keer naar
Frankrijk te vertrekken.

(fotograaf Hans van den Brand)
Het dorp heeft op 24 juli een échte Taisner
verloren. Bij haar afscheid in de Kloosterkerk
mocht door de corona slechts een beperkt
aantal mensen aanwezig zijn. Via een
spontane actie hadden zich echter tientallen
vrienden en bekenden op de Til verzameld als
een erehaag voor de vrouw, die in eigen auto
(‘Ik ga niet in zo’n glimmende saaie lijkwagen’)
met echtgenoot Hans als chauffeur en petekind
Jorden als passagier naar het crematorium
gereden werd.
De redactie wenst Hans en alle andere nauw
betrokkenen heel veel sterkte met dit verlies!
Truus Top en Rudy Noordenbos

Garmerwolders eerste op het Schildmeer Open Monumentendag
Met overmacht (vier ééntjes) wist Ton Bouchier
met fokkenist Joris Havenga de proloog van het
Sailhorse 50Years najaarsseizoen te winnen.
De kersverse fokkenist maakte zijn eerste grote
wedstrijd mee en werd gelijk eerste!
In het weekend van 15 en 16 augustus organi
seerde watersportvereniging Schildmeer een
verkorte versie van de Schildweek (Kleintje
Schild). Dit zou de 75e Schildweek worden maar
door de coronapandemie kon die niet in zijn
geheel doorgaan.
Het goed georganiseerde evenement (zo’n hon
derd boten aan de start) tekende zich door licht
weer omstandigheden. Meerdere keren moest
de wedstrijdleiding besluiten een start of race af
te breken door windschiftingen of het geheel
ontbreken van wind. Ton en Joris wisten hier het
beste mee om te gaan. Het blijkt maar weer dat
ook hier de ervaring telt.
Ton Bouchier
De kersverse winnaars met de beker
(foto: Charlotte van Dijk)

Monumenten in Garmerwolde en Thesinge zijn
op zaterdag 12 en/of zondag 13 september
open in verband met Open Monumentendag.
Op de website openmonumentendag.nl staan
de precieze openingstijden per monument aan
gegeven. Het gaat om de Dorpskerk (School
kerk) en Museum Melkfabriek in Garmerwolde,
en de kloosterkerk, het smederijmuseum en
molen Germania in Thesinge.
Vooraf aanmelden is niet nodig, er is wel een
beperking in het aantal mensen dat tegelijk in
het monument aanwezig kan zijn. Ook andere
richtlijnen vanuit het RIVM gelden.
N.B.: voor een bezoek aan de kerktoren van
Garmerwolde is aanmelden wel verplicht.
Dit kan via www.kerkgarmerwolde.nl.

Stoomfluitje
Gevraagd: Wie wil, tegen een redelijke
vergoeding, dorpshuis De Leeuw schoonhouden?
Meer informatie beschikbaar bij het bestuur of
via info@dorpshuisdeleeuw.nl
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Zummerspeulen 2020
Donderdag 13 en vrijdag 14 augustus hebben we met ruim negentig kin
deren en een grote groep vrijwilligers een zeer geslaagde ruimtereis
gemaakt! We waren na lancering op donderdagochtend veilig geland op
een planeet zeer dicht bij de zon. Dit zorgde voor de nodige zweetdrup
pels, grote dorst en puffende ruimtereizigers. Op onze planeet k onden de
kinderen naar hartenlust knutselen, bouwen,’kraterdompelen’ en plezier
maken.

Vrijdagmiddag om 17.00 uur zijn we met z’n allen weer veilig geland op
aarde en gingen de kinderen en vrijwilligers moe, bezweet, maar zeer
voldaan weer op huis aan.We willen via deze weg alle vrijwillige ruimterei
zigers bedanken voor hun inzet groot en klein om deze dagen tot een
groot succes te maken!
Organisatie Zummerspeulen

(foto’s Meranda Spanjer)

Nieuws waterzuiveringen Garmerwolde
Industriewaterzuivering (IWZ)
Wat is er in de bouwvak gebeurd bij de IWZ?
Strukton heeft op het terrein twee rijen buizen in
de grond gelegd en er liggen ook alweer andere
kunststofbuizen klaar. A. Hak is bezig met het
aanleggen van een tijdelijke werkweg plus
nooddammen richting Wittewierum; met houten schorssnippers ter ver
steviging van het
draagoppervlak en daarover ijzeren rijplaten.
Aannemer BAM is samen met een aantal onder
aannemers rustig doorgegaan. Zo zijn er leidin
gen aan de buitenzijde van het waterzuiverings
gebouw geplaatst. De eerste van de drie
inpandige silo’s wordt heel langzaam met een
gewone huis-tuin-en-keukenslang (normale
druk) vol gemaakt met leidingwater om te kijken
of er ook lekkage is. Dit is een eis van de
opdrachtgever: deze betaalt één keer de beno
digde hoeveelheid. Dit water wordt meerdere
keren gebruikt; er wordt dus geen leidingwater
verspild!
Bij de inlaat van het water uit het Eemskanaal is
men begonnen met de prefab bovenbouw. Door

de extreme warmte is in de eerste week na de
bouwvak het tropenrooster ingegaan en werd er
van 06.00 uur tot 13.00 uur gewerkt.
Verandering bij de RWZI
Het geschoonde water van de Nereda stroomt
via de effluentsloot naar het Eemskanaal. In het
verleden werd het door het effluentgemaal gevij
zeld. Eind 2019 is er een nieuwe leiding gelegd.
Nu is het een vrijloop en stroomt het schone
water rechtstreeks in de overloop; het hoeft dus
niet meer opgepompt te worden. En zo verbruikt
men minder stroom.
Slibdepot
Bij het slibdepot is het stofhappen geblazen.
Eén kraanboot is er al en de tweede komt deze
week terug. Als alle ingedroogde slib is verwerkt
en de dijk voldoende is verstevigd, moet er nog
4000 ton speciale klei per schip worden opge
haald en als deklaag worden aangebracht.
Sieb-Klaas Iwema

De buizen bij de IWZ (foto Sieb-Klaas Iwema)
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Nieuws van het vernieuwde dorpshuis De Leeuw
In deze krant hebt u al vaak kunnen lezen
over het wel en wee rondom de verbouwing
van dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde.
We zijn nu zo ver dat het dorpshuis op
1 september weer open gaat, maar er ge
beurt nog steeds van alles en nieuws heb
ben we ook weer!
Nieuwe stoelen en tafels
In de eerste week van augustus kregen wij
bericht van Loket Leefbaarheid dat onze subsi
dieaanvraag was goedgekeurd. We hadden om
een financiële bijdrage gevraagd voor de aan
schaf van nieuwe tafels in de grote zaal. De
tafels die we nu hebben, nemen namelijk erg
veel ruimte in beslag als ze tijdelijk in de berg
ruimte opgeslagen moeten worden. We waren
al lang van plan om ze te vervangen door
opklapbare exemplaren. Nu kunnen we, dankzij
de bijdrage van € 10.000,- van Loket Leefbaar
heid, niet alleen de tafels, maar ook de stoelen
vervangen. Om de tafels en stoelen gemakkelijk
te kunnen verplaatsen schaffen we ook een
paar zogenaamde trolleys aan. Hierop kun je de
tafels en stoelen stapelen en verrijden.
Letters met effect
Dorpsgenoot Lut Gielen, restauratieschilder van
beroep, is begonnen met het letters schilderen.
Op de kroonlijsten van het dorpshuis komt aan
beide kanten dorpshuis De Leeuw te staan. Op
oude foto’s kun je zien dat er vroeger café de

Lut legt aan bouwcoördinator Henk Vliem uit hoe ze een schaduweffect maakt. (foto Margriet de Haan)
Leeuw heeft gestaan. Dat is toen vermoedelijk
gedaan in massieve, uitgesneden letters die
op de lijst werden gespijkerd. Dat gaf dan een
schaduweffect, zo heeft Lut ons uitgelegd. Dat
driedimensionale effect creëert Lut nu met oker
gele letters.
Gezocht..
We zijn ook weer op zoek naar een beheerder.
Vorige maand dachten we een beheerder te

hebben gevonden, maar helaas heeft deze zich
inmiddels teruggetrokken.
Verder zijn we op zoek naar (tuin)gereedschap.
Wie heeft er nog een schoffel, een onkruidhaak,
een straatbezem en een heggenschaar over?
Ook een paar schroevendraaiers, nijptang en
hamer zijn welkom.
Namens het Bouwteam, Henk Vliem

Oplossing en prijswinnaars
zomerpuzzel
Hierbij de oplossing van de zomerpuzzel uit de
juni-editie. Het woord dat werd gezocht was:
‘DOORDENKERS’. De prijswinnaars zijn Arend
en Alwia Kol: zij hadden alle opgaven correct.
Ze winnen een tegoedbon van 25 euro, vrij te
besteden bij de Agrishop. Gefeliciteerd!
Dr. B. Denker
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Op de kale muur van de gymzaal van de OBS in Garmerwolde verrees vorig jaar een groen
woud. Onlangs werden de makers van dit kunstwerk, Jet de Wilde (op voorgrond) en Wokkel,
gespot terwijl zij hun bos verder aanvulden met extra planten en dieren. De kinderen van de OBS
kunnen nu dus weer nieuwe beestjes ontdekken! (foto Margriet de Haan)

Thaisner DorpsRun

De trotse winnaars Arend en Alwia met hun
ingevulde oplossing (foto Dr. B. Denker)

Op 26 september is het zover: de Thaisner DorpsRun! Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de
veertiende editie in volle gang. De Run zal vanwege corona anders zijn dan voorgaande jaren, maar
met de nodige aanpassingen kunnen we een veilige en wederom mooie loop organiseren. Je kunt
dit jaar alleen mee doen wanneer je je vooraf hebt ingeschreven. Dit geldt voor alle afstanden en óók
voor de KidsRun. Het maximum aantal deelnemers per afstand is 75. Schrijf je daarom zo snel
mogelijk in, want vol is vol. Overige informatie en wijzigingen kun je vinden op de website
thesingerun.nl. We kijken uit naar je deelname!
Susan Vaatstra
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Nieuwe bewoners in Thesinge
Maaike en Tore
De nieuwe bewoners van Molenweg 9 in
Thesinge zijn niet meer écht nieuw. Ze wonen
er al sinds 1 november vorig jaar. Het zijn
Maaike van Vree en haar zoontje Tore, die
vier jaar is. In de winterperiode zijn ze rustig
aan gewend aan de nieuwe leefomgeving.
Ook aan het fietsen naar de stad zijn Maaike
en Tore inmiddels gewend. ‘Je moet er in de
planning even rekening mee houden.’
Leven en spelen op het platteland
Tore woont de helft van de tijd bij zijn vader in
Groningen en gaat daarom straks om praktische
reden naar de Borgmanschool. Die school
begint dit schooljaar in een gloednieuw gebouw
in het Ebbingekwartier. Op deze locatie, het
Integraal Kindcentrum, is ook kinderopvang
mogelijk en er is een peuterspeelzaal.
Maaike is opgegroeid in Garnwerd. Zij ging er
naar de dorpsschool en heeft fijne herinneringen
aan het leven en spelen op het platteland. In
Garnwerd heeft zij, zelfs na vertrek uit het dorp,
geregeld meegespeeld in stukken van Rederij
kerskamer Iovivat. ‘Ik ben wel een buitenmens
en heb geluk gehad met dit huis met een tuin met
prachtig uitzicht. Ik geniet van de schapen in de
wei en de mooie wolkenluchten. Het huis zag er
goed uit. Ik heb wat geverfd, een nieuwe lami
naatvloer gelegd en in de keuken wat extra wer
kruimte gemaakt. In een hoek van de tuin wil ik
nog een moestuintje aanleggen. Voor Tore is er
ruimte genoeg om in deze heerlijke zomer in zijn
zwembadje te poedelen. Het is ook fijn dat de
nieuwe speeltuin zo dichtbij is. Na flink oefenen
met oversteken kan hij er nu wel zelfstandig
heen maar dat voelt voor mij nog wat onwennig.

Ook het schoolplein van De Til is een heerlijke
plek. Hij geniet van spelen met andere kinderen.’
Van Groningen naar Amsterdam en weer terug
De ouders van Maaike verhuisden op haar
tiende naar de stad Groningen. De middelbare
school heeft zij in de binnenstad gevolgd en
daarna is ze met een backpack op naar ZuidAmerika gereisd. Zij deed er een cursus Spaans
en reisde door Bolivia en Peru. Na deze reis van
een half jaar is ze in Amsterdam culturele antro
pologie en sociologie gaan studeren. Tijdens
deze studie heeft zij met een zogenaamde
Erasmusbeurs een jaar in Barcelona antropo
logie en psychologie gestudeerd. Haar interesse
in andere volken met hun sociale gedrag en
religie zorgde ervoor dat zij in Papua, een
Indonesische provincie, onderzoek ging doen
naar de liefde en partnerkeuze van jongeren. Ze
bracht hier vier maanden door en ontdekte dat
ook jongeren daar, ondanks de druk van opvoe
ding en religie, hun manieren hebben om hun
hart te volgen.
Maaike volgde zelf ook haar hart en kwam na
zeven jaar Amsterdam voor de liefde terug naar
Groningen. ‘Het was geweldig om daar te stude
ren en te leven in een stad met zoveel reuring,
studenten en veel verschillende culturen. In
Groningen wonen wél mijn echte vrienden. De
contacten in het gehaaste leven in Amsterdam
zijn snel en oppervlakkiger. Ik heb er gewerkt in
de sector migratie en integratie en heb onge
documenteerden, mensen zonder een geldige
verblijfsvergunning, geholpen met het vinden
van oplossingen voor hun problemen op ver
schillend gebied.

Wist u dat…
•	Trefpunt ook weer open kan, mits iedereen
zich houdt aan de richtlijnen?
•	sinds 1 juni vaste groepen in eigen beheer
er weer terecht kunnen? Dit ook voor
uitvaarten geldt?

8

•	dorpsbewoners die een feestje willen geven
en dat niet thuis kunnen doen vanwege de
beperkingen ook welkom zijn?
•	de maandelijkse dorpsborrel voor september
nog even overgeslagen wordt?

Maaike en Tore in hun tuin met vrij uitzicht
(foto Wolter Karsijns)
In Groningen heb ik bij Humanitas, vereniging
voor maatschappelijke dienstverlening en samen
levingsopbouw, vluchtelingen met een vergun
ning tot verblijf (statushouders) wegwijs gemaakt
in het doolhof van instanties en administratie.
Heel interessant werk omdat je vaak in de thuis
situatie van de mensen uit allerlei culturen komt.
Je moet wel heel erg je grenzen bewaken omdat
je voor deze mensen vaak een soort reddings
boei bent en hen ontmoet in hun thuissituatie. Ik
doe nu organisatie- en promotiewerk voor
Simplon, het poppodium aan het Boterdiep. In
Thesinge heb ik in de coronaperiode meer tijd
gevonden om boeken te lezen. Ik heb het wel
echt jammer gevonden dat de feestweek niet
door kon gaan. Dat was vast een mooie gele
genheid geweest om ergens aan mee te helpen
en dorpsgenoten te leren kennen.’
Truus Top

Martine en Edwin
Als ze alle bomen van het Kardingerbos zouden wegtoveren en een
hele sterke verrekijker zouden nemen, dan konden Martine ter Wal
en Edwin Meijer vanuit hun nieuwe behuizing aan de Lageweg in
Thesinge hun vorige woning aan de rand van Beijum zien.
Martine (53) vertelt: ‘We woonden daar eigenlijk al heel mooi en ik liep wel
bijna elke dag door het bos. We fietsten ook vaak deze kant op, naar
Thesinge en verder, en we vonden het hier altijd al erg mooi.’ Ze wilden
nog iets meer rust en ruimte om zich heen en gingen rond de stad op zoek.
Toen ze de prachtig verbouwde boerderij van Marina en Henri Schijf
zagen, in hun favoriete stukje Groningen, waren ze verkocht. En de
woning dus ook. Edwin lacht: ‘We zochten meer ruimte, maar niet per se
binnen. We zijn met zijn tweetjes, dus eigenlijk is het hier wat aan de grote
kant, maar toen we laatst drie logees hadden konden we ze wel ieder een
eigen kamer geven!’
In een Twentse discotheek
Beiden zijn geboren en getogen in Twente en zo’n dertig jaar geleden,
toen ze hun geboortegrond al aan het verlaten waren, ontmoetten ze
elkaar alsnog in een discotheek in Twente. Martine werkte toen al in
Groningen: ‘Ik heb de toeristische informatie-opleiding gedaan en heb
daarna heel lang bij een reisbureau gewerkt. Dat heette eerst Wagon Lits,
maar het werd telkens weer gereorganiseerd en veranderd. Toen ik daar
een beetje klaar mee was – en na nog wat reisbaantjes, onder andere bij
een touroperator – ben ik overgestapt naar secretaressewerk bij de Rijks
universiteit Groningen. Eerst op het Kernfysisch Versneller Instituut en nu
bij sterrenkunde op het Kapteyn Instituut.’
Edwin (51) studeerde HTS digitale elektrotechniek. Hij werkte als ict’er bij
onder meer Ordina Oracle en de Gemeente Groningen. In 2013 richtte hij
met zijn compagnon een eigen bedrijf op, Nexu, en sinds 2016 is dat
Edwins broodwinning. Nexu’s product is om midden- en kleinbedrijven te
ontzorgen op ict-gebied, eigenlijk met alles behalve boekhouden. Edwin
noemt: infrastructuur (netwerk), beveiliging, de implementatie van compu
terprogramma’s van leveranciers, het beheren van sociale media, maar
ook telefoon en werken in ‘de cloud’. Nexu zit in de stad, aan de Atoomweg.

Na een werkdag en voor Martine een natte thuiskomst uit Groningen is het
voor Edwin en Martine even bijpraten in de fraaie serre aan de achterzijde
van hun nieuwe, wat aan de grote kant, boerderij (foto Koos van de Belt)
Vrije tijd in Thesinge
Edwin klust graag binnen en buiten, Martine vooral buiten. Ze lacht: ‘Zo’n
grote tuin is wel erg veel werk, maar voorlopig hebben we er zin in. Het is
ook ontspanning, zelfs als je eerst niet zo’n zin hebt is het na afloop toch
altijd weer lekker.’
Beiden houden van lekker eten, Edwin kookt graag (ze nemen met spijt
kennis van het feit dat Lopend Eten dit jaar is afgeblazen). Verder heeft
Edwin allerlei liefhebberijen waar hij, zo krijg ik de indruk, even niet zo aan
toekomt, maar die hij nog wel lief heeft: modelvliegtuigjes, badmintonnen
en drummen. Met een mengeling van spijt en tevredenheid constateren
ze: ‘Dit huis is in geweldige goede staat en helemaal naar onze smaak
verbouwd, tot en met de kleuren!’
Martine’s favoriete bezigheden zijn verder nog fietsen (vooral op de Wad
deneilanden), wandelen, reizen en fotografie. Er mag dan in huis niet
zoveel te klussen zijn, deze vrolijke en aardige mensen komen hun vrije
tijd in Thesinge wel door.
Jan Ceulen

Nieuwe bewoners in Garmerwolde
Nog in het pre-coronatijdperk zijn de dertigers Jos en Caroline samen
met hun kat Bobbie aan de Lageweg komen wonen, op nummer 20,
de laatste woning in het rijtje. Net voor de jaarwisseling hebben ze
hun leuke benedenwoning met postzegeltuin in de Oosterpoortwijk
in Groningen verruild voor deze vrijstaande woning aan de Lageweg,
met in de verte nu zicht op diezelfde stad.
Jos en Caroline hebben jaren in de Oosterpoort gewoond en met name
Jos moest wennen aan het idee om buiten de stad te gaan wonen; hij was
van hun tweeën dan ook het vaakst te vinden in het Groninger uitgaans
leven. Maar toen de mogelijkheid de stad te verlaten ook bij hem geland
was, mede door de betere prijs-kwaliteitverhouding van de huizen in de
dorpen in de omgeving, gingen ze samen op zoek naar een woning op
fietsafstand van de stad. Toen ze hun huidige mooie en goed onderhou
den woning tegenkwamen was de knoop snel doorgehakt. Al snel bleek
dat een huis buiten de stad met een ruime tuin met name ook in de coro
natijd erg prettig is, nu ze vrij kort na hun verhuizing veel meer gelijktijdig
thuis moesten werken. Uitgaan en sporten kwamen op een laag pitje te
staan en de ontspanning moest in en om het huis gezocht worden.
Normaal gesproken werken beiden in de stad. Caroline is jurist, afgestu
deerd in 2008, en werkt vijf dagen in de week. Daarnaast mag ze graag
hardlopen, waar hier alle ruimte voor is, en rijdt ze paard. Haar grote liefde
is echter het basketbalspel. Ooit was ze zelf ook een zeer verdienstelijk
speelster. Inmiddels is ze alleen nog aan het trainen, maar ze heeft wel al
twintig jaar een seizoenkaart voor Donar en daar is ze regelmatig op de
tribunes te vinden. Ze heeft Jos via het basketballen leren kennen.
Jos werkt inmiddels al weer ruim twaalf jaar als research and development
engineer bij de M&G Group, specialist op het gebied van de ontwikkeling
en fabricage van oplossingen voor rookgasafvoer en ventilatie. Hij werkt

Caroline en Jos genieten van hun nieuwe plek (foto Patrizia Meijer)
viereneenhalve dag in de week bij het bedrijf aan de Duinkerkenstraat.
Daarnaast houdt hij dus ook van basketballen: hij speelt tweede divisie bij
BV Scylla. Tevens mag hij graag motorrijden op zijn Kawasaki VN 800, die
hij nu ook echt bij huis onder dak kan hebben staan.
In Garmerwolde hebben ze al wel kennis gemaakt met de buren, maar veel
verder is de kennismaking met het dorp nog niet gekomen, omdat veel acti
viteiten in het dorp zijn uitgevallen. Wel hebben ze de snackbar van Jäger
meister ontdekt en hebben ze het voor elkaar gekregen dat daar nu ook de
groentekroket als snack gekozen kan worden.
Simone Tjakkes
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Oorkonde voor Carel en Janna Hazeveld
Op vrijdag 10 juli werden Carel en Janna Hazeveld van de W.F. Hilde
brandstraat in Garmerwolde door bestuur en leden van Wester-
Theater (voorheen Rederijkerskamer Wester) verrast met een oor
konde en toekenning van het erelidmaatschap. Janna voor haar
bijzondere inzet, bestuursfunctie, spel, naaldkunsten en creativiteit
gedurende haar 65-jarig lidmaatschap van de vereniging en Carel
voor zijn inzet, creativiteit en in het bijzonder de prachtige decors
gedurende zijn 60-jarig lidmaatschap.
Een feest voor het dorp
Vol trots tonen Janna en Carel de mooie oorkondes en een leuk fotoboekje
ter herinnering aan het heuglijke gebeuren. Janna: ‘Met 17 jaar mocht je
lid worden; ik kon niet wáchten om lid te worden. Je had toen nog niets
anders: geen tv, je ging niet naar de bioscoop … Ik vond toneelspelen altijd
al leuk; aan de toneelstukjes bij meester Reinders op de lagere school (nu
basisschool) heb ik ook altijd al met plezier meegedaan. Ik werd lid in
1954, Carel zes jaar later. Ook toen wij in de stad woonden, bleef ik lid.
Mijn broer Azing speelde ook mee. Een toneeluitvoering van Wester was
een feest voor het dorp! We speelden ook vaak voor andere verenigingen
in Garmerwolde of erbuiten. Vroeger was het een club voor boeren en
middenstanders, er moest eerst over vergaderd worden of je mee mocht
doen. Maar dat was in mijn tijd niet meer zo.’
Ter bevordering van de welsprekendheid
Rederijkerskamer Wester werd opgericht op 1 september 1864, ter bevor
dering van de welsprekendheid in de Nederlandse taal. Een van de
oprichters was het oud-hoofd der school, de heer G. Rijkens. Er werd veel
aan het voordragen van gedichten, boekbesprekingen en improvisaties
gedaan. Om de beurt moesten de leden iets te berde brengen en werd er
opbouwende kritiek gegeven. Ook het latere hoofd der school, de heer
K. Reinders, heeft als regisseur/directeur gedurende 25 jaar zijn beste
krachten aan Wester gegeven. En als het stuk voor hen geschikt was,
mochten de kinderen van ‘grootschoul’ (de hoogste klassen van de lagere
school, nu groep 6, 7 en 8) naar de generale repetitie. Dat was een hele
gebeurtenis!
Secretaresse en aanspreekpunt
Janna is al jarenlang secretaresse van de vereniging en het aanspreek
punt voor de reservering van kaarten. Het is een genot om haar notulen
en verslagen van de vele toneeluitvoeringen in Garmerwolde en daarbui
ten, gezellige avonden en gezamenlijke uitstapjes te lezen. Carel dacht
dat hij maar een paar keer had meegespeeld, maar al bladerend door de
notulenboeken komt hij tot de ontdekking dat hij toch veel vaker een
rol(letje) heeft gehad. ‘Als Janna meespeelde, deed ik niet mee. Er moest
een van ons bij de kinderen blijven; je vroeg niet iedere week een oppas.’
Janna: ‘Iedereen moest een beurt hebben, ook de nieuwe leden. Als er
meer spelers dan te verdelen rollen waren, werd er een korte eenakter bij

De stralende ereleden met hun oorkonde (foto Margriet de Haan)
gezocht. De rol moet ook bij je passen. Nieuwe leden kregen een rolletje
in de eenakter en konden zo laten zien wat ze konden.
Als bestuurslid speelde je niet altijd zelf mee; je had ook nog van allerlei
andere dingen te doen.’
Decorbouwer
Carel heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt als decorbouwer. Hij was
een baas in het organiseren van klassieke meubels, schilderijen, een lan
taarnpaal, enz. Met glinsterende ogen vertelt hij over de bouw van hun
eerste openluchttheater op het erf van de familie Jansen aan
de Geweideweg. Hij proeft nog de heerlijke, dikke gele pruimen die hij
stiekem met een regenpijp uit de boom viste. Daarna volgde het toneel
huisje bij de school en nog weer later het grote decor bij de kerk. ‘Dat
maakten we bij Harm Jan Havenga in de werkplaats; het decor moest in
delen worden opgebouwd, anders kon het niet door de deur. De deuren
en raampjes moesten open kunnen. Ik had het allemaal van tevoren uit
gemeten; het werd precies zoals ik het had bedacht. Dat was mooi werk.’
Carel en Janna vinden het jammer dat er tegenwoordig maar weinig uit
voeringen meer worden gegeven. Maar ze kijken met heel veel plezier
terug op al die jaren.
Hillie Ramaker-Tepper

Zomerdrukte Atelier

Sinds maart dit jaar heeft Garmerwolde er een nieuwe ontmoetingsplaats bij: Het Atelier bij de kerk. In het begin van de coronacrisis nog
dienstdoende als afhaalstation is het inmiddels uitgegroeid tot een
populaire en levendige koffie- en lunchroom. In de weekenden al vaste
prik voor een aantal dorpsbewoners, gemixt met toeristen en passerende recreatieve fietsers die ook de kerk kunnen bewonderen. Ook de
kerktoren met daarin de expositie Feest! In Oost en West is inmiddels
ook weer open. Wel even reserveren, kijk op www.kerkgarmerwolde.nl.
Dit alles resulteert in dit soort gezellige taferelen. (foto Harjo de Poel)
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Foto van
de maand
Een aantal weken geleden was er
in Thesinge ineens een heuse
invasie aan ooievaars; luid
geklepper verklapte hun locatie bij
de ijsbaan. In de avond zijn ze
voornamelijk te spotten op de drie
lichtmasten, zoals u hier ziet, en
ook op de zendmast een stukje
verderop. Overdag zijn ze voornamelijk te vinden in de landerijen op
het Klunder, waar ze zich waarschijnlijk tegoed doen aan kikkers.
En na het eten keren ze weer terug
naar de ijsbaan. In de afgelopen
dagen bleef dit patroon zich
herhalen, dus het lijkt erop dat een
hele ooievaarsfamilie Thesinge als
vakantiebestemming heeft
gekozen. (foto Koos van de Belt)

Diefstal in de kerk van
Garmerwolde
Onze kerk staat altijd open voor
bezoekers. En dat gaat al jaren
goed. Maar nu is de collectebus
opengebroken, ergens tussen zon
dag 8 en maandag 17 augustus.
Heb je iets gezien of gemerkt? Laat
het ons weten, stuur een e-mail naar
kerkvangarmerwolde@gmail.com

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
2 oktober 2020.
Kopij inleveren uiterlijk zaterdag
19 september vóór 18.00 uur via:
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16

Anne Benneker

Agenda

Wist u dat…

In verband met de coronacrisis
zijn veel activiteiten afgelast.

•	om elektrisch rijden te stimuleren de gemeente Groningen een
netwerk van openbare laadpalen gaat aanleggen?
•	er ook drie palen komen in onze dorpen?
•	deze palen zijn gepland op de parkeerplaats van GEO; op de L. van
der Veenstraat ter hoogte van nummer 24; en op de Schoolstraat
naast de Oude School?
•	de palen ergens in de komende drie jaren worden geplaatst?
•	u meer informatie hierover kunt vinden op
	www.gemeente.groningen.nl/laadpalen
en www.laadnetwerkvanmorgen.nl/groningen?

Zaterdag 12 en zondag 13
september
Open Monumentendag: zie artikel.
Tot en met zondag 13 september
Thesinge, 10.00 tot 17.00 uur,
Kloosterkerk: tentoonstelling
‘De kleur van het Wad’
Dinsdag 22 september
Kloosterkerk Thesinge; 16.00 uur:
Duo MjaMera met ‘Van Klassiek
tot Klezmer’.Toegang: € 7.50 euro
(tot 17 jaar € 5,-). I.v.m. de regels
van het RIVM is reserveren via
info@mjamera.nl verplicht.
Zie ook www.thesinge.com/cultuur
Zaterdag 26 september
-	Thesinge; vanaf 9.00 uur:
Ophalen oud papier.
-	Thesinge; Thaisner DorpsRun:
zie artikel.
Vrijdag 2 oktober
Garmerwolde; vanaf 18.00 uur:
Ophalen oud papier.
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Strip door Matthieu Visser

Werkzaamheden de til
De gemeente gaat de brug (til) tus
sen de Kerkstraat en de G.N. Schut
terlaan in Thesinge renoveren. Het
houten wegdek is verouderd en de
draagconstructie sluit niet aan bij de
huidige verkeersbelasting. Daarom
worden ze vervangen. De brug is
gedurende de renovatieperiode,
van maandag 14 september tot naar
verwachting woensdag 23 septem
ber, voor alle verkeer afgesloten.
Omleidingen worden met borden
aangegeven.
Annelies Hofstede

