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Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat dit jaar 

een heel ander jaar is dan anders. Jong en oud ervaren deze 

tijd op een eigen manier. Voor de bewoners van onze dorpen en 

 omgeving zijn de gevolgen van het virus allemaal anders en  iedereen 

gaat er op een eigen manier mee om. Ook de komende feest dagen  zullen 

voor veel mensen anders zijn. Nu de tijden wat onzekerder zijn en voor 

veel mensen ook wat somberder, zag je hier en daar al eerder dan gewoon- 

 lijk  kerstlichtjes rond huizen en in de straten verschijnen. Lichtpuntjes zou je  

kunnen zeggen.

Zo’n lichtpuntje krijgt u gewoonlijk ook elk jaar van de G&T Express in de vorm van 

een rode kaars, opgerold in de kerstkrant, met een rood lintje. Als redactie rollen we die 

kaars op een feestelijke avond met elkaar in de krant; bij ons bekend als ‘krantjerollen’. 

Ook dat kon niet doorgaan. Vandaar dat we u op een andere manier verrassen. 

De inhoud van de G&T was dit jaar ook anders. Er werden activiteiten afgelast waar we 

anders wellicht verslag van zouden doen. Maar er gingen ook activiteiten gewoon door. 

Nou ja gewoon? Anders gewoon en op afstand, of buiten, of to go. Soms gebeurde er 

iets nieuws. Het luiden van de klokken bijvoorbeeld op woensdagavond in maart 

en april toen alles rondom het virus nog nieuw en onzeker was. Hoewel er minder 

activiteiten waren en de vergaderingen of interviews op afstand plaatsvonden, 

is het de redactie toch gelukt iedere maand weer een krant bij u te bezorgen. 

En ondanks het feit dat we nog niet weten hoe alles het komende jaar zal  

verlopen en u de feestdagen misschien opnieuw vorm moet geven, willen 

we u als vanouds het beste wensen.

Fijne feestdagen en een heel gelukkig nieuwjaar!

De redactie

Andere tijden

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken



Veel op de typemachine
‘Ik hield altijd al veel van schrijven, dat zit in de genen. Mijn moeder en 
mijn grootmoeder schreven ook veel. Werken met papier vind ik ook 
fijn: knippen, plakken en kleuren. Op school was het al mijn hobby en 
toen ik, na drie jaar HBS, door omstandigheden thuis in het huis houden 
ging werken, ben ik daar wel mee doorgegaan. Ik was scriba (secreta-
ris, red.) van de kerk en heb heel wat op de typemachine gewerkt. Toen 
de computer ervoor in de plaats kwam ben ik afgehaakt. Ik bel wel 
geregeld met mijn dochter, die in Ede woont, en met haar twee 
studerende kinderen. De kleinzoon studeert geschiedenis en is heel 
geïnteresseerd in mijn dagboeken.’ Op zondag 15 maart 2020 kon Gré Entjes uit de Wilgenhof, naast 

Zorgcentrum Bloemhof in Ten Boer, niet naar de kerk vanwege 
de ingevoerde coronamaatregelen. Zij besloot toen een dagboek 
bij te gaan houden over alle feiten en ontwikkelingen rondom het 
virus. De techniek om de kerkdienst thuis op de televisie te volgen 
werd geïnstalleerd, zodat zij nu samen met een buurtgenoot op 
zondagochtend om half tien voor de buis zit. Na de koffie volgt 
dan haar schrijfwerk wat ze alle dagen van de week trouw vol-
houdt. Inmiddels zijn er drie grote schrijfblokken volgeschreven 
en aangevuld met toepasselijke knipsels uit verschillende kranten.

Mevrouw Gré Entjes-Nijburg is 86 jaar geleden geboren in Harkstede 
en heeft 26 jaar met haar man, Luit Entjes, aan de Lageweg gewoond. 
Zij hadden een loonbedrijf dat, na het overlijden van haar man, op 
52-jarige leeftijd, is overgenomen door Nico Groothoff. Mevrouw is 
toen verhuisd naar de Stadsweg in Ten Boer waar ze 27 jaar met 
plezier woonde. De laatste 7 jaar woont ze heel tevreden en veilig 
op tweehoog in haar appartement in de Wilgenhof met mooi uitzicht 
over het Koopmansplein, dat nu fraai versierd is met kerstverlichting. 

15 maart - Een heel bijzondere dag, alvast een heel bijzondere 
zondagmorgen. Want we leven op dit moment in de corona-
virus-tijd. Dit virus is al een hele tijd geleden uit China 
gekomen. (...) Er wordt gezegd dat dit virus alleen bij mensen 
voorkomt, door hoesten en handen.

10 december - Er is veel ophef over het aantal van 3 gasten 
per dag en over de horecasluiting. Maar het lijkt en hoort er 
niet naar dat ons kabinet toegeeft. 

16 maart - Ik ben nog naar de Coop en de Kruidvat geweest. 
Het meeste brood was om 11 uur al op. De mensen hamsteren 
erg, zaterdag ook al. Gelukkig kon ik nog een halve boerenwit 
vinden. En ik heb ook nog maar een pond koffie meegenomen.

26 augustus - Vanmorgen met de regio-taxi naar Delfzijl 
geweest. Het was mijn bedoeling om naar de gehoorspecialist 
te gaan, maar die was gesloten wegens het virus. Ja, hoe kun 
je nu iets bij iemands oren doen als je 1,5 meter afstand moet 
houden? Gelukkig was de Hema wel geopend, maar ik moest 
eerst mijn naam laten registreren en mijn telefoonnummer 
opgeven, voor ik in het restaurant in mocht om koffie te 
drinken en op een Regiotaxi te wachten. Verder was alles oké. 
Op de markt waren ook hier veel minder kramen. Ook de 
bakkerskraam waar ik heen wou voor roggebrood was er niet. 

Een tevreden mens
‘Ach ja, ik kom er ook nauwelijks nog uit. Ik ging vaak met de regiotaxi 
naar Appingedam en Delfzijl. Ik mag daar graag in m’n eentje rondkijken 
in een grote supermarkt, in de Hema en over de markt lopen. Ook even 
naar de stad en koffiedrinken bij Bommen Berend was voor mij een 
geliefd uitje. Mijn broer woonde in de Pelsterhof in de stad en daar ging 
ik dan even heen. Hij is helaas in juli overleden zonder dat ik hem nog 
heb kunnen zien. Dat is heel verdrietig, maar alles in acht genomen kan 
ik zeggen dat ik een tevreden mens ben en ik vind dat ik een mooi leven 
heb gehad. En wat dat virus betreft vrees ik dat we het wereldwijd heel 
moeilijk kwijtraken.’ Lachend er achteraan: ‘Maar ik ben geen profeet … 
ja, een profeet die brood eet!’

 Truus Top-Hettinga

 Het coronajaar is nog geen jaar oud en toch is mevrouw Entjes al 
bijna aan haar vierde schrijfblok bezig met het schrijven van verhalen 
over deze crisis (foto Koos van de Belt)

Mevrouw Entjes volgt de berichtgeving op de voet en vindt daar het 
hare van (coronadagboek 22 mei)

Coronadagboek

Het beheerst mijn leven
Ze bladert even door de stapel schrijfblokken. Het zijn dichtbeschreven 
bladzijden in een keurig handschrift met verspreid krantenknipsels met 
serieuze informatie maar ook mopjes en tekeningen. Dagelijks staan 
er cijfers van het aantal besmettingen in de krant. ‘Door de coronamaat-
regelen krijg ik veel folders in de bus. Van marktkooplui van de 
dinsdagmarkt in Ten Boer, van het modehuis dat altijd modeshows 
verzorgt in Bloemhof en de kerkelijke mededelingen van de PKN-kerk. 
Daar knip ik de toepasselijke informatie uit.’ 
‘Ik hoop zó dat het coronadagboek in maart volgend jaar gesloten kan 
worden! Het beheerst echt mijn leven. Ik hou de statistieken dagelijks 
bij, pluis elke dag drie kranten uit en kijk naar het nieuws op verschil-
lende zenders. Dat begint om zes uur en eindigt later op de 
avond met Nieuwsuur.’ 

2



3

De praktijk ‘Verloskundige Phyline’ van Phyline Derksen 
uit Thesinge krijgt in februari een nieuwe naam: 
‘ Samen Verloskundigen’. Zij gaat dan samenwerken 
met een collega. En dat komt goed uit want in februari 
komt er een babyboom aan. Phyline vertelt over haar 
nieuwe praktijk en bevallingen in coronatijd. 

Altijd oproepbaar
Na een dienstverband van elf jaar in de Stadspraktijk in het 
UMCG besloot Phyline in mei 2019 een eigen praktijk te 
beginnen. ‘Ik begon met een spreekkamer aan huis in de 
Bakkerstraat. Dat kleinschalige spreekt mijn cliënten aan 
en zorgt voor een persoonlijke band.’ Nu werkt ze vanuit 
een pand aan de Gorechtkade 2 in Groningen. En vanaf 
februari gaat haar praktijk verder als kleinschalige 
duopraktijk: ‘Samen verloskundigen’.
‘Ik kreeg het steeds drukker door mond-tot-mondreclame. 
Continudienst en altijd oproepbaar zijn is met een gezin 
haast niet te doen.’ Phyline en Bert Mollema hebben een 
zoon Gijs (10) en een dochter Sara (6). Bert heeft 
regelmatige werktijden en gelukkig wonen opa en oma 
Mollema vlakbij om de kinderen op te vangen. ‘Samenwer-
ken met een collega geeft wat meer rust en balans tussen 
privé en werk. Hoewel er in februari een babyboom 
aankomt en ook in de maand mei. Mijn werkweek is nu 
overvol omdat ik dubbel spreekuur doe vanwege de komst 
van mijn collega in februari.’

Werken met coronamaatregelen
‘Ik heb als zelfstandig verloskundige al vijftig cliënten 
begeleid tijdens de zwangerschap. Bij meer dan de helft 
daarvan deed ik ook de bevalling. Soms moet ik een cliënt 
overdragen aan het ziekenhuis omdat er medische 
begeleiding nodig is. Sinds oktober draag ik een mond-
kapje tijdens het spreekuur. De partners mochten eerst niet 

Verloskundigen gaan samen

Phyline op haar werkplek thuis 
(foto Henk Tammens)

meekomen, maar dat mag nu gelukkig wel weer. Kinderen 
mogen er niet bij zijn. Ik heb zelf een keer in een bescher-
mend pak de bevalling begeleid. Bij een ziekenhuisbevalling 
moeten de cliënt en haar partner een coronatest doen. Ik 
maak zo weinig mogelijk fysiek contact tijdens de controles 
en de bevalling. Daar voel ik me vaak wel bezwaard over. 
Na alle emoties rond de geboorte geen felicitatie met een 
knuffel mogen geven voelt heel raar. In de kraamtijd zijn drie 
bezoekers welkom op tijdstippen dat de kraamverzorgende 
en ik niet in huis zijn. Ik ben voor mezelf ook streng in het 
dagelijks leven. Ik kom nauwelijks onder de mensen en Bert 
doet de boodschappen. Ik wil zo min mogelijk risico lopen in 
mijn erg kwetsbare werk.’

Truus Top-Hettinga

Muziekles op afstand
Voor dirigent en pianoleraar Cees Leurs uit Garmerwolde 
was het ook even aanpassen afgelopen maart. In het 
oude normaal gaf hij de pianospelende leerling thuis les. 
Toen het nog warm weer was, ging hij gewoon anderhalve 
meter verder weg zitten, met de tuindeur open - wat 
zouden de buren daar eigenlijk van gevonden hebben? 
Het online lesgeven kon hij zichzelf snel eigen maken. 
Ook de leerlingen pikten die nieuwe modus gelukkig snel 
op. 
En het gaat allemaal hartstikke goed, eigenlijk niets te 
klagen. Bijvoorbeeld die leerling in Lageland; daar hoeft hij 
nu niet voor om te fietsen via de Borgbrug. 

Voor online lessen staat in Cees’ woonkamer inmiddels 
altijd een muziekstandaard naast de veugel met daarop 
een tablet met webcam. Zo kunnen ze elkaar goed zien en 
horen. Cees: ‘Af en toe zijn technische beperkingen wel 
lastig. Er zit bijvoorbeeld altijd enige vertraging in de 
verbinding.’ (Vergelijkbaar met wanneer men vroeger naar 
Amerika belde. Voor muziek maken lijkt het mij wel 
essentieel dat alles perfect synchroon verloopt.) ‘Gelukkig 
heb je daarvoor tegenwoordig gratis digitale oplossingen, 
zoals Jamulus’, vertelt Cees. (Interessant voor muzikanten 
om eens op te zoeken.) ‘Maar de meeste leerlingen krijgen 

nu weer bij mij thuis les. Ik heb daarom nu een tweede, 
elektronische piano in mijn kamer staan, om minimaal 
anderhalve meter afstand te houden en toch voor te kunnen 
spelen. Want dat werkt toch wel gewoon het beste.’

Harjo de Poel

Cees samen met leerling Enno Mandema (foto Cynthia Leurs)
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In de juni- en julikrant van dit jaar berichtten we over de 
geslaagden in onze dorpen. De vlag ging op veel plek-
ken uit, maar een normale afsluiting van het voortgezet 
onderwijs was het niet voor de jeugd. Ook de start van 
een vervolgstudie na de zomervakantie was niet zoals 

Voorlopig studeren vanuit huis
Voor Suus Meirink uit Garmerwolde was het zeker anders.  
Na een succesvolle afronding van haar vwo, die in zekere zin 
ook een anticlimax was, begon Suus in september van dit jaar 
aan haar studie bewegingswetenschappen aan de RuG in 
Stad. Vanwege corona blijft ze in eerste instantie vanuit huis in 
Garmerwolde studeren. Ondanks dat zo’n beetje alle lessen en 
contacten online verlopen, vindt ze het tot nu wel meevallen 
hoe ‘erg’ het allemaal is: ‘Bij mijn studie is het in ieder geval 
goed geregeld; ik hoor helaas ook nare verhalen van vrienden 
die andere studies volgen. Sommigen zijn daardoor al na een 
half semester gestopt. Met mijn eigen studiegenoten heb ik 
nog niet echt contact gehad, eigenlijk alleen via mijn mentor-
groepje en bij twee practica op de anatomie-snijzaal.’ 
Nieuwe sociale contacten heeft Suus voornamelijk opgedaan 
via de roeivereniging waar ze lid van is geworden. ‘In de zomer 
konden borrels buiten, op anderhalve meter afstand. En er zijn 
ook ploegboten waar we voldoende afstand van elkaar kunnen 
houden, dat is wel hartstikke mooi. Nu wat later in het jaar 
worden sommige dingen lastiger, maar daar komen we ook wel 
uit’. Suus heeft naast haar studie een baantje in Stad en is 
inmiddels wel naar kamers aan het kijken. Dat wilde ze 
sowieso al, ze kijkt erg uit naar op zichzelf wonen. ‘Als je wilt 
afspreken met iemand, dan heeft men vaak geen zin om 
helemaal naar Garmerwolde te fietsen. En ik heb dat zelf ook 
wel een beetje gehad inmiddels, haha’.

Ondanks veel voordelen mis ik  
de interactie
Een van de docenten die ze in haar studie tegenkomt is 
ondergetekende. Zo kan zich de situatie voordoen dat Suus 
les volgt terwijl ze op dat moment slechts 30 meter van haar 
docent zit; we wonen namelijk in dezelfde straat. Vreemde 
gewaarwording, iets dat een jaar geleden überhaupt nooit in 
iemands hoofd was opgekomen. Evenals de student heeft de 
docent ineens heel wat nieuwe dingen moeten leren de 
afgelopen maanden. Zo is in mijn werkkamer thuis inmiddels 
een heuse opnamestudio verrezen, met meerdere camera’s, 
green screens en dergelijke. Menig docent heeft ontdekt dat er 
ook enorm veel voordelen en extra mogelijkheden zitten aan 
het digitaal en online lesgeven. Maar directe interactie blijkt 
toch wel essentieel, persoonlijk mis ik dat enorm. Hopelijk 
wordt het in Suus’ tweede studiejaar allemaal weer wat meer 
‘oud-normaal’, maar het zal zeker niet meer helemaal 
teruggaan naar zoals het was. Het wordt hybride onderwijs.

Harjo de Poel

Een bijzonder eerste jaar
voorgaande jaren. Introductieweek, op kamers, lid worden 
van een studentenvereniging of sportclub, stappen in de 
stad of een stage volgen: het loopt dit jaar anders dan 
anders. We zochten een aantal studenten en een docent 
op om te vragen hoe het ze vergaat.

Online 
college 

van de buurman 
(foto’s 

Harjo de Poel 
en 

Suus Meirink)

Ik zit nu in mijn eerste jaar mbo verpleegkunde. 
Door corona is de opleiding heel anders 
geworden dan zoals die zou moeten zijn. Ik 
ga maar een dag naar school voor de praktijk-
lessen en de rest van de dagen werk ik thuis 
in Garmerwolde achter mijn laptop. In het 
begin viel het volgen van online lessen nog wel 
mee, maar hoe langer het duurt hoe saaier het 
wordt. Ik hoop dat we binnenkort gewoon weer 
volledig naar school kunnen. Wel heb ik het 
reuze naar mijn zin op deze opleiding en ik ga 
er vol voor!

Anouk Hindriks, 

Het wordt saaier, maar ik ga er voor!

Anouk studerend vanuit huis (foto Margriet de Haan)
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Een aangepaste kunststudie
Twee jaar geleden ben ik, na de havo, de studie communicatie 
en multimediadesign gaan doen. Dit bleek niet de juiste keuze 
voor mij, want ik miste de artistieke uitdaging. Daarom heb ik 
een tussenjaar genomen om uit te zoeken wat ik wél wilde 
gaan studeren. Na een aantal voorlichtingsdagen kwam ik uit 
bij de studierichting vormgeving aan Kunstacademie Minerva. 
Afgelopen september ben ik hiermee begonnen en ik vind het 
heel erg leuk, het past helemaal bij mij.

Door de coronasituatie zijn er minder fysieke lessen dan 
normaal. Ik moet zelf meer thuis doen, vanuit mijn kamer aan 
de Schutterlaan in Thesinge. Minerva heeft een aantal (open) 
werkplaatsen die beperkt beschikbaar zijn en waar we alleen 
op bepaalde tijden terecht kunnen. Dat is jammer, want ik zou 
hier meer gebruik van willen maken om dingen uit te proberen. 
Waar ik wel blij mee ben, is dat alle eerstejaars studenten iets 
meer praktijkuren hebben dan de ouderejaars studenten. Ook 
voor de docenten is het wennen. Gelukkig hebben zij zich 
kunnen aanpassen zodat er nog wel lesgegeven kan worden, 
online of fysiek.

Jarno bezig met een artistieke uitdaging (foto Henk Tammens)

Sociaal gezien is het veel minder leuk. Omdat we in kleine 
groepjes werken, en ik dus andere klasgenoten bijna niet zie, 
leer ik hen nu niet zo goed kennen. Buitenlandse studenten in 
mijn groep zijn tijdelijk weer naar huis gegaan vanwege de 
coronaregels. Al met al zie ik veel minder mensen op Minerva 
en net als bij andere opleidingen moet je een mondkapje 
dragen als je aanwezig bent.

Jarno van Dehn

Arjen met zijn zitmaaier en brommer (foto Koos van de Belt)

Praktijklessen in eigen schuur
Arjen Plijter uit Thesinge gaf in de junikrant aan dat het hem 
niet zo trof, corona. Hij was blij dat hij aan het werk kon toen hij 
niet meer naar school hoefde. Door de maatregelen van toen 
hoefde hij geen examen te doen, wat hem goed uitkwam. ‘Ik 
stond er niet zo best voor en waarschijnlijk was ik niet geslaagd 
als ik examen had moeten doen.’ Hij ging afgelopen zomer met 
veel plezier aan het werk bij Bos Agra-Service in Bedum, een 
bedrijf gespecialiseerd in vloeibare meststoffen, waar hij ook al 
op zaterdagen werkte. Hij helpt mee om de werkplaats op orde 
te houden, houdt de vrachtwagens en machines schoon en 
mag soms meehelpen bij het onderhoud hiervan.

Techniek, daar wordt Arjen blij van. In augustus is hij dan ook 
begonnen aan de opleiding voor bedrijfstechnicus. Na 
afronding van deze studie is hij monteur bedrijfsauto’s. 
Normaal een hele praktische studie, maar in deze tijd toch 
allemaal wat anders. Arjen heeft drie dagen online les en gaat 
een dag naar school voor het volgen van drie uur praktijkles. 
Andere jaren zouden deze lessen twaalf uur in beslag nemen, 
nu is dat dus heel beperkt. Veel wordt online voorbereid en 
uitgelegd, zodat de praktijkuren zo efficiënt mogelijk ingezet 
kunnen worden. ‘Heel raar’, zegt Arjen, ‘dan zit je via je laptop 
een motorblok te bekijken. Dat werkt toch niet echt, je moet 
het van alle kanten kunnen zien en aanraken.’ 
De introductiedagen waren ook helemaal online. Dat betekent 
dat je je klasgenoten niet heel goed leert kennen. Veel 
medeleerlingen hebben hun camera uitstaan tijdens de online 
lessen en je ziet elkaar dus maar heel weinig. Heel erg vindt 
Arjen dat niet, hij heeft een vriendin en een aantal goede 
vrienden in de buurt waar hij nog mee afspreekt.

De praktijk van sleutelen oefent hij dan thuis maar uit, in de 
schuur. Daar staan zijn twee pronkstukken waar hij bijna 
dagelijks aan werkt: een Honda zitmaaier en zijn Derbi Senda 
brommer. De zitmaaier knapt hij helemaal op voor de verkoop, 
om vervolgens weer een nieuwe te kopen en die weer op te 
knappen. Het geld wat hij hier mee verdient kan hij dan weer 
aan accessoires voor zijn brommer uitgeven.
Op de vraag of het thuis nog wel een beetje uit te houden is 
zegt hij dat dat eigenlijk best goed gaat. Zijn ouders zijn 
allebei buiten de deur aan het werk, dus hij is alleen met zijn 
broer thuis. Die gaat vaak naar de stad en Arjen vermaakt zich 
prima hier in Thesinge. Op kamers hoeft hij ook niet zo nodig. 
In de toekomst wil hij graag hier in het dorp blijven wonen, in 
het huis waar hij geboren is en waar ook zijn vader al vanaf 
zijn zesde levensjaar woont.

Yvonne Broekhuizen
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Thuiswerkers
Ook voor de werkende dorpsgenoten hebben de maatregelen die 
vanaf maart gelden verandering gebracht. Velen werden ge-
dwongen thuis te werken met alle aanpassingen van dien: online 
contacten, andere verhouding werk-privé en voor sommigen ook 
gewoon minder werk. Maar dat laatste voelde niet voor iedereen als 
een negatieve bijwerking.

Carla thuis 
in haar werkkamer 

(foto Koos van de Belt)

Minder gevulde agenda geeft rust

Marion Vuijst, geboren en getogen onder de rook van Schiphol, 
woont sinds 1987 samen met Teun op haar plek aan Havenstraat 2. 
Precies, dat huis met die mooie stokrozen in de zomer. Hun twee 
dochters zijn allang vertrokken naar stad en ommeland. Met 42 
dienstjaren in het onderwijs werkt ze met veel plezier drie dagen in 
de week op de Guyotschool. En de overige dagen? Heerlijk tijd om te 
genieten van de andere fijne dingen in het leven!

‘Hopelijk gaat de school snel weer open juf!’. Deze opmerking hoorde 
ik regelmatig tijdens de skype-contacten met mijn leerlingen (kleuters 
met een auditieve beperking, doof of slechthorend, en/of een 
taalontwikkelingsstoornis) en hun ouders. De lespakketten en het 
digitale materiaal kunnen het lesgeven onvoldoende vervangen. Na 
acht weken, op maandag 11 mei, gaat de school weer volledig open. 
Taxi’s rijden weer vanuit Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel 
om de leerlingen naar de Guyotschool in Haren te brengen. Ook al is 
de overgang enorm, van in je eentje thuiswerken naar de hectiek op 
school, waar afstand van de kinderen houden niet mogelijk is, ik ben 
tevreden met dit besluit. En niet alleen ik, ook de kinderen, ouders en 
collega’s. 

Na het ontmantelen van een gevulde agenda blijven lege bladzijden 
over. Verveling is mij vreemd en na het eerste wennen aan de 
nieuwe tijd geniet ik volop van wandelingen in de drie noordelijke 
provincies en groeit de stapel gelezen boeken. Het hele dorp lijkt hun 
huis op te knappen, maar bij mij blijven juist klusjes liggen. Dat kan 
ook morgen wel ... 

Brengt 2021 het wondermiddel waarmee straks alles weer bij het 
oude is? Het lijkt mij fijn om mijn dochters weer vast te houden, 
makkelijker vrienden en familie uit te nodigen voor samen eten en 
mooie gesprekken, tóch met Teun naar de Azoren te gaan voor die 
prachtige wandelvakantie, theater, film. Maar de minder gevulde 
agenda geeft ook rust, heel fijn. Mooi om mee te nemen naar het 
nieuwe jaar. Dus, óp naar een gezond en positief 2021! 

Marion Vuijst

Op de Kentalis Guyotschool in Haren kan Marion met haar 
‘hand’vaardigheden haar creativiteit ten volle benutten 
(foto Koos van de Belt)
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Jantje Brouwers met haar twee honden 
(foto Patrizia Meijer)

Coaching De Hofstee

Gedwongen rust
‘Toch kreeg ik ook geregeld een gevoel van rust. Omdat de massage-
praktijk aan huis gesloten was kon ik me volledig focussen op school. 
Ik werk drie dagen voor school en twee dagen thuis met cliënten. 
Half mei heb ik de massagepraktijk weer geopend. Ik behandel nu 
maximaal vier mensen per dag. Tussen de behandelingen door moet 
alles gereinigd worden en dat kost tijd. Voor dit werk heb ik met veel 
plezier verschillende cursussen gevolgd en eigenlijk is het een flink 
uit de hand gelopen hobby. Ik behandel ter ontspanning én gericht op 
klachten. Er melden zich nu mensen met klachten die veroorzaakt 
worden door het langdurig thuiswerken: veel nek-, schouder- en 
rugklachten. 
Voor mijn werk op school ben ik druk bezig met het hoofd en in de 
praktijk alleen met mijn handen. Dat houdt mij in balans. Bovendien 
heb ik er geen administratieve rompslomp van, in tegenstelling tot de 
werkdruk door papierwerk in het onderwijs. Na de rustperiode in de 
massagepraktijk, waarin ik me geen moment verveelde, moest ik 
alles weer even oppakken en werd het gelukkig vanzelf weer leuk!’

Truus Top-Hettinga   

Daar zit je dan met je coaching-praktijk: niemand die komt. En 
dat in een land vol mensen die tegen hun grenzen aanlopen. 
Mijn wens om in deze situatie iets voor mensen te betekenen 
was groot. Maar het tegenovergestelde gebeurde: zelfs mijn 
cliënten met burn-out-klachten bleven nu ‘toch maar liever 
even op afstand’. Een aantal van mijn collega’s bood hun 
diensten via beeldbellen aan. Maar de hulp die ik als coach 
graag wil geven kan ik op deze manier niet bieden. 

Het voorjaar bracht nieuwe mogelijkheden. Het Anderhalve 
meter-tuingesprek was een kosteloos aanbod voor iedereen. 
En ja, nu kwam er wel respons, maar veel? Nee, kennelijk is 
het nog steeds makkelijker om hulp aan te bieden dan erom 
te vragen, ook als het hard nodig is. 

Maar dat was niet het enige. Al mijn thuiswerken, mijn wens 
om toch iets van betekenis te doen, maar niet de mogelijkhe-
den hebben, begon mezelf ook dwars te zitten. Wat een 
goede dag was het toen ik besloot de pc uit te zetten en 
voorlopig de boel even de boel te laten. Echt? Niet helemaal. 
Ergens diep van binnen zat al geruime tijd het idee om iets 
met meditatie te doen, in de tuin. Actieve meditatie, met 
muziek, voor iedereen. En dat was wel een succes. Op de 
vroege vrijdagmorgen, aan de rand van de tuin en met uitzicht 
over het inmiddels rijpe graan. De Zomer tuin-meditatie staat 
nu al op de agenda voor volgende zomer. 

Inmiddels zitten we alweer geruime tijd in de tweede golf. In 
overleg met mijn cliënten heb ik besloten nu de sessies, met 
in achtneming van de RIVM-regels, door te laten gaan. Dat is 
belangrijk. Een goed gesprek maakt het verschil. In draag-
kracht. In veerkracht. En dat hebben we allemaal nodig.

Jantje Y. Brouwers, 
De Hofstee coaching: levensbegeleiding

School en massagepraktijk

‘In maart werd de hele school tot de zomervakantie gesloten’, vertelt 
Carla Winkelman uit Thesinge. Zij werkt bij het Alfa college in 
Groningen aan de opleiding verpleegkunde. ‘We hebben heel hard 
gewerkt om het lesgeven online te organiseren. Ook het overleg met 
collega’s, studenten en praktijkbegeleiders verliep via Teams, een 
computerprogramma voor video-vergaderen. Zo was iedereen 
bereikbaar en kon er best efficiënt gewerkt worden. Ik had geen 
reistijd naar school en praktijkinstellingen. Voor praktijkbezoek en 
examengesprekken zat ik thuis aan de keukentafel. Ik denk dat we 
van deze manier van werken heel veel hebben geleerd. Je kunt 
ongestoord flink doorwerken.’
Ze vervolgt: ‘Ik ben heel blij dat de studenten na de zomervakantie 
per groep 2,5 uur per week naar school komen. Het voelt voor mij 
wel gek om tegen een hele groep mondkapjes aan te kijken. Mijn 
studenten volgen het traject werken en leren en missen het directe 
contact met elkaar en met de docenten. Ik merk dat ik met werk-
problemen eerst langer loop te piekeren voordat ik overleg met een 
collega. Ik heb coördinerende taken en mis de spontane ruggen-
spraak en ook de inspiratie die je van elkaar krijgt.‘



8

Agenda van afgelaste activiteiten

maart
14 NL Doet T G
14, 20, 21 WWK T
23  Voorjaarsvergadering 

Dorpsbelangen G
26 ALV Dorpsbelangen T
28  Marjolein Meijers met 

Muziek T
28  Passieconcert koor 

Northern Voices G

Vanaf half maart

Al dan niet voor langere tijd  
stoppen deze activiteiten:

Noaberstee T
Garmerstee G
Borreluurtje met frituur T
Maandelijkse dorpsborrel G
Zaterdagmiddagborrel Molenzicht T
Klaverjassen De Soos G
Klaverjassen De Eendracht T
Volksdansgroep Klank en beweging G
De maandelijkse Koffiemorgen G
Yogalessen T
Schoolkerk G
Trainingen en wedstrijden GEO G
Jeu de boules Garmerstee
Schaatsen met Presto in Kardinge G 
Beweeggroep 60+ G
Gemengd MannenKoor Garmerwolde G
Atelier AvecPlezier G
Café Jägermeister G

september
2  Opening Dorpshuis  

De Leeuw G 
19  Viering 75 jaar Dorps

belangen G
2627 Tocht om de Noord T G

oktober
3 Lopend eten T 
10  Openingsfeest De Leeuw 

voor het hele dorp G
25 Meziek mit bus T

Zo’n 350 muziekliefhebbers moeten deze 
jaarlijkse rollercoaster van mooie muziek en 
ouderwets verende bussen missen. 3 bands 
halen een streep door hun optredens.  
En 3 lokaties zien een topomzet aan zich 
voorbijgaan.  

Zet alvast in de agenda: 
zaterdag 2 oktober 2021 
Lopend eten, hoogte-
punt van het Thesinger 
uitgaansleven.

Vanaf het begin van de crisis tot eind april luiden elke woensdagavond klokken van hoop en troost T G

Bij uitvaarten brengen mensen langs de kant van de weg een laatste groet aan overleden dorpsgenoten T G

Een aantal Thesingers 
komt op 14 maart toch 
naar Trefpunt onder  
het motto ‘ik kan net zo 
goed daar de handen uit 
de mouwen steken, als 
thuis klussen’. Zodoende
worden er toch een paar 
karweitjes geklaard. 

Geen uitbundige Koningsdag, wel: 
In Garmerwolde begint de dag  

bij de kerk met het luiden van de klok  
en het zingen van het Wilhelmus. 

Het Oranjecomité bedenkt een vrolijk 
thuisblijf programma met activiteiten  

om thuis te doen en als afsluiting een 
gezamenlijke onlinebijeenkomst.

In Thesinge organiseert het Oranjecomité 
een poffertjesfestijn voor boffertjes van 

basisschool De Til.

Een minister, een wethouder, 
het bouwteam en het bestuur 
van Dorpshuis de Leeuw.  
Veel meer mensen zijn er niet 
aanwezig bij de opening van 
het versterkte dorpshuis.

Na de opening van de Schoolkerk in februari,  
mag op 11 september de eerste schoolklas de 
tentoonstelling Feest! In Oost en West bezoeken.

De hoop voor toneelgroep 
WWK is gevestigd op 2022, 
want repeteren voor 
uit voe ringen in begin 2021 is 
nu ook niet mogelijk.

Remco en Mirte bedenken  
al snel een mooi alternatief. 
Het to go-concept doet zijn 
intrede in Garmerwolde.

Nieuwe 
gebruiken

en aangepaste alternatieven
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November
1 Allerzielen T
16  Najaarsvergadering 

Dorpsbelangen G
27 Intocht Sinterklaas T G
  Pubquiz Jägermeister G

december
10  decemberdiner  

Garmerstee G
  Kerstknutselen G
  Jaarvergadering Presto G
18 Krantjerollen G&T
19  kerstdiner in Dorpshuis 

de Leeuw G
24 Kerstnachtdienst T G
25 Kerstblazen T G
31 Carbidschieten T G 
31 Kloksmeren T G

mei
4  9  Feestweek T
4 Dodenherdenking T G
5 Vrijheidsmaaltijd G 
  Bevrijdingsvuur naar 

Thesinge T
14 Uitstapje Garmerstee
24 Rondje Nostalgie G

juNi
6 Dorpshuissessie T
7  klassiek concert  

Musica in de kerk G 
12  Fietstocht T
13  Slotweekend GEO G

april
13 Neuten schaiten T G 
 Paaseieren zoeken G
1620 viering 75 jaar  
 vrijheid met o.m.  
 concert en expositie G
23  40jarig bestaan 

Volksdansgroep K&B G
27 Koningsdag T G

De kerk in Garmerwolde en de kloosterkerk in Thesinge blijven open voor publiek. 
Ze worden dan ook veel bezocht door wandelaars en fietsers T G

In de vroege avond van 4 mei 
is er bij het Thesinger 

monument slechts een korte 
ceremonie met een beperkt 
aantal mensen. De klokken 
van de Kloosterkerk klinken 

wel in het dorp.
In Garmerwolde blaast 

Reinder Klei de taptoe vanaf 
zijn balkon.

5 mei: Op 
Koningsheert 
zingen bewoners 
We’ll meet again 
en brengen een 
toost uit.

De paashaas bezorgt 
wel paaseitjes bij elk 
huis in Garmerwolde

Voor de 5-jaarlijkse 
feestweek zijn de 
voorbereidingen al in 
volle gang als corona 
roet in het eten gooit.

Nu de lockdown is ingegaan is 
de hoop op de Kerstbloazers (T) 
en het carbidschieten (T en G)  
wel vervlogen. 

Oudejaarsavond, 24.00 uur.
De kerkdeuren staan open, 
de klokken luiden, mensen 
stromen toe om elkaar in de 
warmte van de kerk een 
gelukkig nieuwjaar te 
wensen en de kelen te 
smeren, om vervolgens 
feest te vieren in het dorps- 
huis of thuis de gezellige 
avond voort te zetten.
Zo kan het zijn...

Wij van de G&T kijken elk jaar 
uit naar de gezelligste avond 
van het jaar: krantjerollen.
Helaas, dit jaar voor ons geen 
tafel vol hapjes en drankjes. 
En voor de abonnees geen 
echte kaars in de krant, maar 
een zelf-rol kaars.

Al is er geen intocht, hij 
komt wel in de dorpen!  
Met vlaggetjes, peper noten, 
een speurtocht en... 
Als je dit leest, weet je 
inmiddels wat Sint nog meer 
bedenkt om je te verrassen. 

De bijeenkomst op 
het kerkhof gaat niet 
door, maar de klokken 
van de Kloosterkerk 
luiden. 

Tip: duik in het G&T archief om te lezen hoe sommige 
activiteiten in voorgaande jaren wél doorgingen.

gentexpress.nl/archief

Dat komt vast wel weer! 
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In plaats daarvan: een openingsweekend 
van het voetbalseizoen op 15 augustus



De huisarts is als een spin in het zorgweb, die 
patiënten opvangt en behandelt of doorverwijst en ze 
dan wegwijs maakt in dat wijde web.
Als dat netwerk ontregeld raakt door een pandemie, 
krijgt hij het dan drukker? ‘Nou nee, eerder rustiger’, 
antwoordt Leo van Beukering met een grijns, ‘en dat 
gaf mij de tijd om in de tuin een schuur te bouwen en 
een mooie voet voor mijn beeldscherm te maken.’ 
Hier was in maart amper sprake van corona en in de 
tweede golf waren er wel meer besmette dorpsgeno-
ten, maar alleen met milde klachten. Voor de 
meesten liep het met een sisser af: geen ziekenhuis, 
geen doden.
Hij vertelt over zorgmijding (mensen wachten om 
uiteenlopende redenen – angst voor corona, 
bescheidenheid – langer met hun zorgvraag): ‘Dat 
baart me overigens wel zorgen, ik weet zeker dat ook 
in onze dorpen mensen daardoor zieker zijn 
geworden of erger.’
Meer drukte kwam er wel door de maatregel om de 
bezoeken op het spreekuur te verlengen naar een 
kwartier, zodat er buiten minder file ontstond. ‘Maar 
per saldo was het dus rustiger’, zegt Leo.

Tijdens de eerste golf, toen er een structureel tekort 
was aan beschermingsmiddelen, is hij enorm 
geholpen door donaties van patiënten: hij kreeg 
onder andere mondkapjes en handgel.  
Leo: ‘Geweldig was dat, en wat ook genoemd mag 
worden: mijn vrouw Leyan kon dankzij haar contac-
ten in China wat regelen en zo kwamen er goede 
mondkapjes, handalcohol en plastic pakken. En niet 
duur!’ Hij had bij het behandelen van verdachte of 
besmette patiënten wel veel last van al die bescher-
ming: ‘Zweten, benauwd, dat is niet grappig!’

Leo heeft wel wat moeite met de communicatie van 
de overheid over de pandemie. ‘Die is zeker niet 
optimaal en soms tegenstrijdig – daar worden de 

Als huisarts onverwacht minder druk
mensen argwanend van. Maatregelen als het niet 
meer opeengepakt samenkomen en zingen en 
schreeuwen in bijvoorbeeld discotheken, op tribunes 
en bij festivals, zijn logisch en zetten zoden aan de 
dijk. Discussie over hoeveel mondkapjes bijdragen 
aan het effectieve afstand houden en geen handen 
geven, maakt de mensen kopschuw. Men snapt niet 
waarom sportscholen of kerken wel open mogen en 
restaurants niet. Waar ik vooral bang voor ben is dat 
de mensen daardoor ook het vaccineren gaan 
wantrouwen, terwijl dat het virus pas echt kan 
onderdrukken.’

Tenslotte is hij als huisarts erg geïntrigeerd door het 
dilemma wie er straks als eerste gevaccineerd gaan 
worden. Want er zullen ongetwijfeld mensen gaan 
morren: ik eerst! ‘Maar ik verwacht hier wel richtlijnen 
voor te gaan krijgen.’
We wensen huisarts Leo veel sterkte wanneer de 
tijden, anders dan tot nog toe, voor hem wel drukker 
worden.

Jan Ceulen

Leo van Beukering met zijn zelfgemaakte monitorvoet 
(foto Margriet de Haan)

Kerst vieren doen de meesten graag met de hele familie. 
Dit jaar zijn we helaas genoodzaakt dit aan te passen: te 
veel mensen bij elkaar (zeker in kleinere ruimtes) betekent 
een exponentiële verhoging van het besmettingsrisico; in dit 
geval van je directe geliefden. De richtlijnen zijn er niet voor 
niets. 
Nu heeft men zo zijn eigen interpretaties met betrekking tot 
het coronaprobleem, maar persoonlijk zou ik er niet mee 
kunnen leven als iemand anders, bijvoorbeeld mijn eigen 
75+ moeder, iets zou overkomen door mijn onachtzaam heid. 
En gelukkig delen we deze opvatting binnen onze familie en 
hebben we unaniem besloten dit jaar onze gebruikelijke 
kerstbijeenkomst op te schorten tot in ieder geval maart.

Het digitale kerstdiner ter inspiratie
Desondanks hebben we het plan opgevat met de kerst-
dagen samen te eten, maar dan met behulp van digitale 
middelen. Iedereen binnen de familie (inclusief de 
75-plussers) is in de afgelopen periode gewend aan 
video bellen via Skype en Whatsapp. We maken een 
familie gesprek aan waar iedereen dan op inbelt. Het idee is 
dat we van tevoren een aantal recepten delen en zo toch 
samen gaan koken en eten. Met de webcam, smartphone 
of tablet op een standaard, zodat we elkaar allemaal via het 
scherm kunnen zien en spreken. Ook kun je, net als bij 
normale bijeenkomsten, een privégesprek aangaan of een 
gesprek even verlaten (geluid uitzetten). Als het nodig is 
kan ik dan bijvoorbeeld mijn broer even uitzetten - altijd al 
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Karin van der Tuin, woont sinds vier jaar aan de Bakkerstraat in 
Thesinge. Als geboren en getogen Stadjer geniet ze hier enorm 
van de rust en ruimte. Na haar studie Scandinavische talen aan 
de RuG heeft ze jaren als vertaler gewerkt en na een post-hbo 
mediation ook nog enkele jaren als conflictbemiddelaar. Ze is 
gefascineerd door wat ons als mens beweegt en laat mensen 
graag lichtpuntjes zien. Schrijven is wat ze het allerliefste doet. 
En lachen natuurlijk. Voor Karin was het in alle opzichten een 
bijzonder jaar.

Hoe het begon
‘Met vliegende vaart vloog ik het nieuwe jaar 2020 in. Een ontbreken de 
tegel in een Roemeense winkelstraat lanceerde me. Smak en krak. 
De röntgenfoto bevestigde het duistere vermoeden: gebroken 
elleboog. Terug in Nederland wachtte de operatie. Tijdens de 
revalidatie kon ik een tijdje maar weinig. Gezeten in bed, met de iPad 
op schoot, kwam er een idee omhoog geborreld. Driftig begon ik met 
mijn enige beschikbare hand te tikken. Er begon iets te ontstaan, elke 
dag een beetje meer. De eerste twee maanden van het jaar lukte 
werken als vertaler nog niet. En toen, na amper een week te hebben 
gewerkt, werd de wereld stilgelegd. Waar voor velen een ingewikkelde, 
zorgelijke tijd aanbrak, was het voor mij een gods geschenk. 
Ik kreeg tijd cadeau. 

Good feels better
In een aangename cocon schreef ik mijn online feel good- programma 
en tuigde een website op. Daarna volgde ik een video training, die 
veel meer zou opleveren dan technische kennis alleen. 
Dit alles resulteerde in een nieuw bedrijf, genaamd Good Feels 
Better. Het onlineprogramma heeft de naam Het Feel Gooood-
experiment gekregen. Als deelnemer krijg je 18 dagen lang elke dag 
iets kleins en lichts om te doen. Je gaat aan de slag in je eigen 
proeflab en bent als het ware onderzoeker en proefkonijn ineen. 
Binnen dit experiment ontdek je dat je (weer) goed voelen veel 
dichterbij is dan je misschien wel denkt. Ik hoop dat dit programma 
de verwachte tsunami aan mentale problemen door corona kan 
helpen voorkomen. Je kunt individueel of in groepsverband mee-
doen. Het programma kost slechts een paar tientjes en het leven 
wordt er vanaf dag één leuker van.

Dankbaarheid voor hulp
Wat dit jaar me ook bracht was dat ik noodgedwongen om hulp 
moest leren vragen. En die leerde ontvangen. Wat ben ik dankbaar 
voor mijn lieve buurtjes, die boodschappen voor me deden, eten 

Ontwikkelen vanuit een aangename cocon

Karin is zelf de beste reclame voor het Feel Gooood-experiment 
(foto Koos van de Belt)

kwamen brengen en waar ik mocht aanschuiven voor een maaltje. 
Die ongevraagd containers bij de weg zetten. En die me hielpen 
rooien en snoeien in mijn overgroeide tuin. Wat een geschenk is het 
dan om in een dorp als dit te wonen, waar mensen naar elkaar 
omkijken. Ik hoop dat ik op mijn beurt iets kan betekenen voor 
anderen die hulp nodig hebben.

Niet echt durven en toch maar doen
De elleboogbreuk die begin 2020 een flinke tegenslag leek, zou een 
zegen in vermomming blijken. Het ontwikkelen van het programma 
zette ook bij mijzelf dingen aan, die ik eerder niet durfde. En ‘niet 
echt durven en toch maar doen’ is een beproefde formule gebleken. 
Nu maak ik wekelijkse filmpjes. Met tips en inspiratie. Op dit moment 
schrijf ik aan mijn eerste boek, over depressie. Eerder ontbrak me 
daar de moed voor, maar de tijd is nu rijp. Ik laat me niet zo leiden 
door wat er in de wereld gebeurt. In plaats daarvan volg ik mijn eigen 
spoor. Ik kijk uit naar wat 2021 te brengen heeft. 
Nieuwsgierig geworden? Kijk op www.goodfeelsbetter.nl of 
www.karinvandertuin.nl voor meer informatie.

Karin van der Tuin

gewild, haha. Het wordt een beetje een experiment, maar 
we hebben nu al voorpret. Triviant en Pictionary via de 
camera is ook al geopperd, of een online top2000-quiz die 
je in besloten kring kunt spelen. Zelf ben ik aan het 
MacGyveren geslagen (het maken van ingenieuze 
apparaten uit alledaagse voorwerpen, red.) en heb speciaal 
voor deze kerst een multi-instelbare bodycamuitrusting 
gefabriceerd. En ik ga er ook een maken voor mijn moeder, 
die stuur ik haar dan vlak voor kerst op, de rest krijgt alleen 
het recept.

Harjo de Poel
Harjo in actie met zijn 
zelfgebouwde bodycam 
(foto Harjo de Poel)

11



12

Verhuur van nostalgische attracties:
Poffertjeskramen, Suikerspin, Draaimolens,

Oliebollenkramen, Kinderzweefmolen,
Stoomcarrousels, Reuzenraden, Draaiorgels, enz.

Herman Riddering     &     Tonny Guikema
06 54 638 590                       06 54 944 004

info@Draaivermaak.nl
Garmerwolde

Onder toezicht van 
Thesinger jeugd en 
een nog slapende 
kerstman wordt met 
mankracht, maar 
vooral mechanische 
hulp de kerstboom 
op Smidshoek 
overeind gezet 
(foto Koos van de Belt)



G&T Kerstpuzzel
Zoals inmiddels gebruikelijk in de decembereditie, ook dit jaar weer een 
G&T-kerstpuzzel. Deze keer een combipuzzel bestaande uit een aantal 
cryptische omschrijvingen alsook een aantal beeldrebussen, zeer sterk 
geïnspireerd door de grote broer van DvhN. Elke opgave verwijst op een 
of andere manier naar iets met betrekking tot Garmerwolde en/of 
Thesinge. Hieronder staan de opgaven. In het invulschema geven de 
vakjes met een kruis spaties aan, en om u op weg te helpen hebben we 
alvast een aantal G’s & T’s prijsgegeven. De rest wijst zich verder vanzelf. 

De letters in het grijze gedeelte vormen een toepasselijke uitdrukking. 
Stuur deze uitdrukking vóór 21 januari op naar de G&T-redactie en u 
maakt kans op een Agrishop tegoedbon van 25 euro. Inzenden kan via 
email naar puzzel@gentexpress.nl, of lever in bij een van de bekende 
redactieadressen (zie colofon). 

Veel puzzelplezier en fijne feestdagen!
Dr B. Denker

Snelle jongen 

kan zijn 

verborgen 

naam vertellen

Zo te horen woont 
het grootste 

gedeelte van de 
welgestelden hier in 

Garmerwolde

Harm ergerde 

zich kapot aan 

het woonhof

Een roestbak 

sloop ’k niet in 

de buurt

O = E

- r

- H

i = a H = Z

BL = P

korte = lange

1 T

2 T

3 T T T

4

5 G

6

7

8 T

9

10

11 T G

12

1211109

5

1 2 3 4

6 7 8
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Een bijzonder jaar is bijna afgelopen. Sportief gezien liggen 
de sportverenigingen nagenoeg stil vanaf maart dit jaar. Na 

een voorzichtige start na de zomer zijn wij helaas weer in een sportieve 
lockdown beland en kunnen niet anders dan hopen dat 2021 er anders uit 
komt te zien.
In de afgelopen periode heeft het bestuur uitsluitend op afstand overleg 
gevoerd. Er is besloten om de Algemene Ledenvergadering van 2020 te 
verschuiven naar mei/juni 2021, dit afhankelijk van de ontwikkelingen. 
Ook een nieuwjaarsborrel zit er (voor het eerst sinds de oprichting!) dit jaar 
niet in.
Ondanks alles kunnen wij als club ook positieve en opbeurende ontwik-
kelingen benoemen. Zo start er direct na de winterstop een extra jeugd-
team met kinderen tot 9 jaar (vooralsnog alleen trainingen). Dit team zal 
onderdeel gaan uitmaken van het samenwerkingsverband met SV Wolter-
sum, SJO GEOSVW. Sinds enkele maanden traint op de maandag een 
groep jongeren (onder 18 jaar) met elkaar. Om te kunnen deelnemen aan 
de competitie van de KNVB zijn zij nog op zoek naar extra jeugd!

Koren in hoge nood
Voor de zangkoren in Garmerwolde en Thesinge zat het dit jaar ook niet 
mee. Luid zingen verspreidt de aerosolen extra ver, dus voor koren gold 
een minimale onderlinge afstand van veel meer dan de bekende ander-
halve meter. Cees Leurs, dirigent van TheSingers: ‘Hierdoor konden we 
in het begin al helemaal niet bij elkaar komen, maar later hebben we het 
koor in twee delen laten oefenen; anders paste het in geen enkele lokale 
gelegenheid. Zo hebben we nog geoefend in de kerk van Garmerwolde, 
waarbij elk koorlid op positie moest blijven, aangegeven door een hoepel 
op de vloer. Dat was helaas ook niet alles.’ Het Gemengd Mannenkoor 
Garmerwolde (GMKG) heeft in september nog een heel gezellige zang-
avond gehad in het vernieuwde Dorpshuis de Leeuw. Op afstand, zonder 
pauze en nazit en met een klein deel van het koor.
Maar hierna lag alles weer stil. Bij gebrek aan oefenmogelijkheden gaat 
het kerstconcert van TheSingers in de buitenlucht, dat gepland stond op 
20 december, niet door. Ook de bijdrage van het GMKG aan de Kerst-
nachtdienst in Garmerwolde gaat dit jaar over. Het ziet er voor beide koren 
niet naar uit dat er snel weer samen op locatie gezongen kan worden. De 
dringende adviezen én de twijfels van de leden houden voorlopig bijeen-
komsten van koren wel tegen.
Het bestuur van TheSingers is op zoek naar oplossingen voor het koor, zoals 
bijvoorbeeld online samen zingen, of misschien dan toch op een mooie afge-
legen locatie in de buitenlucht met een warmhoudertje / keelsmeerdertje 
erbij. Op naar betere tijden!

Harjo de Poel en Marian Baarda

Op 25 november 2020 werd in een geanimeerde 
discussie door dorps bewoners ge sproken over 
de voor- en nadelen van de ideeën van de 
gebroeders Oosterhuis. 
Een verslag hiervan is verspreid onder degenen 
die aangegeven hebben geïnteresseerd te zijn. 
Wilt u het ook ontvangen, dan graag een mail 
naar leefomgeving.thesinge@gmail.com. 
Het verslag is ook op de website 
www.thesinge.com terug te lezen.

Joline Bosmans

De PKN kerk was tijdens de bijeenkomst 
maximaal gevuld; met 30 personen dus 

(foto Koos van de Belt)

GEO thuis De grote clubactie heeft ruim 900 euro opgebracht voor jeugdactiviteiten 
in 2021. De eerste activiteit staat gepland op 9 januari, er vindt dan een 
voetbalfestival plaats, toegankelijk voor alle jeugdleden van de SJO en 
voor broertjes/zusjes of vriendjes van leden. Daarnaast is er de gelegen-
heid voor alle overige kinderen om kennis te komen maken met voetbal 
en de SJO. Details over het programma en het opgeven zijn te lezen op 
de website van vv GEO of van SV Woltersum. 
Tot slot willen wij u erop wijzen dat de traditionele oliebollenactie, gewoon-
tegetrouw in samenwerking met oliebollenspecialisten Guikema en Rid-
dering, ondanks alle beperkingen gewoon doorgaat! Binnenkort worden 
de flyers in Garmerwolde, Thesinge en Ruischerbrug uitgedeeld; deze 
komt ook op onze website te staan. Door hieraan deel te nemen krijgt u 
niet alleen overheerlijke oliebollen thuisbezorgd op 31 december maar 
steunt u ons als vereniging ook; oftewel wij bevelen deze van harte aan!
Tot slot wensen wij u een goed en sportief 2021 toe en wij hopen u snel 
weer te mogen ontvangen op ons sportpark.

Bestuur vv GEO,
‘de club met ballen’

Bijeenkomst Leefomgeving Thesinge

Online kerk dienst Top2000 
De PKN-gemeente Garmerwolde, Thesinge, Stedum en Ten Post 
(GTSTP) zendt in de afgelopen en komende tijd online diensten uit via  
de website www.pkn-gtstp.nl. 
Op deze website is o.a. informatie te vinden over de aanvangstijden en 
medewerkers aan de diensten. Ook de kerst- en eindejaardiensten zijn 
online te volgen. 1e kerstdag 25 december is er om 10.00 uur een online 
kerstdienst vanuit de PKN kerk in Stedum. 

Zondagmiddag 27 december is er om 16.00 een online Top2000 dienst.  
Deze haakt aan bij de Top 2000 van NPO Radio 2. 
Hierin staan veel nummers met inhoud. Nummers die emoties te weeg 
brengen, kippenvel geven en herinneringen oproepen. Sommige gaan 
expliciet over geloof of God, zoals ‘What if God was one of us’, van Joan 
Osborne. Andere gaan over belangrijke levenservaringen als liefde, dood 
en troost. 
Wat is er mooier dan via een online-kerkdienst te luisteren naar de mooi-
ste nummers uit de popgeschiedenis? Welk nummer roept een bijzonder 
gevoel op of geeft jouw inspiratie? We zijn benieuwd naar jouw keuze en 
jouw verhaal. 
Stemmen en (terug)kijken kan via de website www.pkn-gtstp.nl. 

PKN team Top2000
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Strip 
Matthieu Visser

Sinterklaas in Thesinge en Garmerwolde
Dit jaar was er helaas geen intocht mogelijk. 
Maar Sinterklaas is wel degelijk in onze dorpen 
aangekomen en dat hebben we gemerkt! 
In Garmerwolde had Puzzelpiet een puzzeltocht 
uitgezet om de favoriete staf van de Sint, die 
vorig jaar van het Volkswagenbusje was geval-
len, terug te vinden. Kinderen en hun ouders 
kregen aanwijzingen via filmpjes, afbeeldingen 
en raadsels, die leidden richting de plek waar 
Puzzelpiet de staf veilig had verborgen. Sinter-
klaas zelf kwam maar tot de helft van de puzzel, 
maar gelukkig hebben de kinderen goed gehol-
pen en de staf op tijd gevonden zodat hij vrijdag-
ochtend 4 december, toen hij een kort bezoek 
bracht aan de OBS, aan Sinterklaas kon worden 
teruggegeven. Ook was er aan het eind een 
heuse schatkist waar een welverdiend presentje 
in zat, mits je onderweg de geheime cijfercode 
van Puzzelpiet wist te ontrafelen. En dat is 
gelukt: Goed gedaan, kinderen!

In Thesinge zijn Sint en zijn Pieten stiekem een 
avondje in Trefpunt geweest, waar ze een video-
boodschap opnamen voor de dorpelingen, jong 
en oud. Ook gingen ze flink aan de slag om het 
dorp toch wat Sinterklaasvreugde te brengen: 
het dorp was rijkelijk versierd met slingers, 
iedereen had wat lekkers in de brievenbus en 
voor de kinderen lieten ze ook een verrassing 
achter. Ook vroeg Sint iedereen om mee te doen 
aan een Sint-jacht voor de kinderen, vergelijk-
baar met de berenjacht van afgelopen zomer.

Harjo de Poel en Anita van der Veen

 Fragment uit het filmpje waarin Puzzelpiet 
een aanwijzing geeft

 Tessa Visser speurde  enthousiast 
mee. Door de code van het konijn te 

scannen kreeg zij een nieuwe 
aanwijzing van Puzzelpiet. 

(foto Margriet de Haan)

 Sint spreekt de Thesingers toe vanachter 
zijn mondkapje (fragment thesinge.com)

 De kinderen uit Thesinge konden op jacht naar Sint en Piet 
(foto Henk Tammens)

Regelmatig informeerden ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd 
naar voor- en naschoolse opvang in Thesinge. Na een inventarisatie 
onder alle ouders bleek dat deze vraag voldoende gegrond was. In het 
kader van de leefbaarheid van het dorp en het bestaansrecht van de 
school, hebben dorpsbelangen en de basisschool De Til hiervoor de 
 handen ineengeslagen en zich hard gemaakt voor het realiseren hiervan. 
Er is met verschillende kinderopvangorganisaties gesproken. Kids2B, ook 
wel bekend van de peuteropvang in Thesinge, wilde dit avontuur wel 
samen met de school en het dorp aangaan! Ook zijn de plannen goed-
gekeurd door de Gemeente, de GGD en het dorpshuisbestuur. 

Naschoolse opvang in Thesinge
Het streven is om, zodra het mogelijk is, in 2021 te starten in een ruimte 
van dorpshuis Trefpunt. Na de versterking en de verbouwing van De Til 
wordt hiervoor een ruimte in de school ingericht. Er wordt gestart met de 
opvang na schooltijd in Thesinge op maandag, dinsdag en donderdag. 
Wilt u meer informatie over de opvang, dan kunt u terecht bij Kids2B via 
www.kids2b.nl. Wilt u meer informatie over de school, neem dan gerust 
contact op via til@vcpong.nl of 050 3021171. 

Paulina van Bostelen
Schooldirecteur CBS De Til
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Alhoewel het weer er nog geen aanleiding toe lijkt te geven is het bestuur 
van De Scheuvel met haar gedachten al bij het seizoen 2020-2021.
Ondanks de coronamaatregelen die nu gelden en mogelijk in de toekomst 
nog genomen gaan worden heeft het bestuur besloten dat er ijs komt! 
Tenminste als het weer mee wil werken. Het Scheuvelhoes zal,
als de regels het voorschrijven, gesloten blijven maar de ijsbaan is bij 
voldoende vorst open. Dit jaar hebben we ook de ALV moeten schrappen 
vanwege de beperkingen door COVID-19. Extra jammer omdat we de ALV 
in 2020 hadden willen combineren met het vieren van ons honderdjarig 

Bericht van ijsvereniging De Scheuvel
bestaan. Ook de traditionele en supergezellige bijeenkomst op oudejaars-
dag in het Scheuvelhoes zal dit jaar geen doorgang vinden.
Bent u nog geen lid van de ijsvereniging De Scheuvel? Of heeft u zin om 
een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de ijsbaan en het 
Scheuvelhoes? Het bestuur heet zowel nieuwe leden als nieuwe bestuurs-
leden altijd van harte welkom. Neem gerust eens contact op met een van 
de bestuursleden: Martin, Patrick, Klaas, Kor, Jan, Rick of Hans.

Hans Wind

Wij willen de dorpsbewoners van zowel Garmerwolde als Thesinge 
bedanken voor alle support die wij tijdens ons eerste jaar als Atelier Avec-
Plezier hebben mogen ontvangen. Alle bemoedigingen, goede gesprek-
ken, gezelligheid en bezoek hebben wij erg gewaardeerd en dit heeft ons 
erg goed gedaan in deze bijzondere tijden.
Vanaf 14 december tot 8 januari zullen wij onze deuren sluiten, om te 
zorgen dat wij vanaf het nieuwe jaar (9 januari) met hopelijk open deuren 
weer voor u klaar kunnen staan. 
Voor nu hopen wij dat u op welke creatieve manier dan ook met de men-
sen om u heen de feestdagen kunt vieren en uit kunt kijken naar een warm 
en liefdevol nieuw jaar!

Remco en Mirte de Raad
Atelier &Traiteur AvecPlezier

Avec Plezier bedankt dorpsgenoten

In de Garmer & Thesinger Express wordt u min of meer regelmatig op de 
hoogte gehouden van de stand van zaken bij Dorpshuis de Leeuw. Een 
paar dingen zijn zeker weer even het vermelden waard.
We hebben besloten om de werkruimten op de verdieping toch af te 
 bouwen. Er was nog voldoende budget in ons ‘bouwpotje’ en oorspronke-
lijk stond dit ook in ons bouwplan. In februari 2021 moeten de werkruimten 
gereed zijn. Klaar om te verhuren. Op die manier willen we een bredere 
inkomstenbasis creëren.
Heeft u interesse in of behoefte aan een moderne werkruimte of kent u 
iemand die werkruimte zoekt? Neem dan contact op met één van de 
bestuursleden of mail ons via info@dorpshuisdeleeuw.nl.
We hebben inmiddels een subsidieaanvraag voor 2021 ingediend bij de 
gemeente. Het is nog even wennen met alle nieuwe regelgeving over het 
accommodatiebeleid maar het ziet er naar uit dat we de komende jaren 
anderhalf maal zoveel krijgen als vroeger bij Ten Boer.

Namens het bouwteam, Henk Vliem

Dorpshuis de Leeuw bouwt verder

De Leeuw weer in volle glorie (foto Sieb-Klaas Iwema)

Voor het eerst sinds 40 jaar wordt dit jaar niet gezamenlijk afgesloten door 
de G&T-redactie. Het ‘krantjerollen’ gebeurt traditiegetrouw tijdens een 
gezellige avond met een hapje en drankje, waarbij duo’s van redactie-
leden de rode kaars in de krant ‘rollen’.
Dit vergt wat behendigheid: een redactielid rolt de krant stevig rond de 
kaars, een tweede lid knoopt het rode lintje goed om het geheel vast. Dit 
moet voldoende strak, omdat de bezorgers anders lege hulzen in de 
 brievenbus doen en thuiskomen met een fietstas vol kaarsen.

Toen we navraag deden naar de oorsprong van deze traditie, vertelde 
Peta Jurjens, voormalig voorzitter van de redactie, ons dat deze in 1980 
ontstaan is. Na het faillissement van de krant in 1977 vormde een aantal 

Jarenlange traditie onderbroken
dorpsgenoten opnieuw een redactie en in april 1978 kwam er een krant 
uit op tabloid formaat. Twee jaar later, in april 1980, verschijnt de G&T in 
het huidige formaat. Voor de kerstkrant van dat jaar bedacht Carel 
 Hazeveld uit Garmerwolde dat het leuk zou zijn om een rode kaars in de 
krant te rollen. Tot vorig jaar is deze traditie trouw voortgezet. Trouwens: 
het schijnt dat er in 1985 een kleinere kaars is gebruikt wegens de slechte 
financiële situatie van de krant.

Het ‘rollen’ is onmogelijk op anderhalve meter afstand, dus dat slaan we 
dit jaar over. Maar gelukkig hebben we een alternatief en we hopen vol-
gend jaar het krantjerollen gewoon weer voort te zetten.

De redactie

Om in deze donkere dagen toch voldoende uren te kunnen maken heeft 
Nico Groothoff zijn graafmachine van een in deze tijd passende 
verlichting voorzien (foto Koos van de Belt) 



Colofon

Foto van de maand

Contactpersoon redactie 
Garmerwolde
Hillie Ramaker-Tepper 050 541 5335
Thesinge
Metha Nijkamp 050 3023217
Fotograaf 
Garmerwolde
Patrizia Meijer 06 30 754 216
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: € 13,50 per jaar 
(via automatische incasso) 
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 Drukkerij Groningen
Oplage 525 exemplaren

Volgende krant komt uit op  
29 januari 2021
Kopij inleveren uiterlijk zaterdag  
16 januari vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16

’t Klapke in Thesinge wordt het hele jaar door Arend en 
Alwia Kol en Anita Blaauw met seizoenbloemen fraai 
aangekleed en onderhouden. Aan het eind van het jaar 
ontbreekt de kerstverlichting daarbij niet. ’s Avonds levert 
dat bij windstil weer een sfeervol plaatje op. 
(foto Koos van de Belt)

Gevonden
Nabij ’t Klapke in Thesinge:  
HOYA 46 mm HD Protector 
Filter. 
Op te halen bij Koos van de 
Belt, 06 12 101 378.

Bedankje
Na een jaar met operaties, 
chemo’s en bestralingen hopen 
we het komend jaar ons leven 
weer te kunnen oppakken. 
Vanaf deze plek willen we 
iedereen bedanken voor de 
geweldige steun die we hebben 
ontvangen. We wensen jullie 
allen fijne feestdagen en een 
mooi en vooral gezond 2021.

Nardi en Herman Huiskes, 
Garmerwolde
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Agenda
Door de lockdown zullen 
activiteiten deze maand slechts 
online plaatsvinden. 
Kijk op www.garmerwolde.net en 
www.thesinge.com voor het 
actuele aanbod

Wist u dat …
•  er vanaf 7 januari een proef start met een Streekboer pick-up 

point aan de G.N. Schutterlaan 6?  
•  je bij de Streekboer boodschappen en producten kunt bestellen van 

lokale (biologische) boeren?  
•  Nienke Busscher en Sharon Postma dit met veel enthousiasme gaan 

runnen? 
•  je op www.streekboer.nl meer informatie kunt vinden en je wekelijkse 

bestellingen kunt plaatsen?
 
•  met de collectebussen van het Nationaal MS Fonds in Thesinge  

€ 93,56 opgehaald is en in Garmerwolde € 204,53?
•  alle collectanten en degenen die hebben geflyerd hartelijk bedankt 

worden door coördinatoren Mieke van ’t Hoog (Thesinge) en Magda 
Vooijs (Garmerwolde)?

•  Energie Coöperatie Noorddijk afgelopen jaar een derde dak met 
zonnepanelen aangesloten heeft op het energienetwerk?

•  bewoners van Garmerwolde, Thesinge en omgeving hierin kunnen 
participeren?

•  u op www.ecnoorddijk.nl meer informatie vindt en u kunt inschrijven?

•  er een Telegram-app is voor Thesingers?
•  u hiermee op de hoogte blijft van het laatste nieuws in het dorp?
•  daarvoor eerst Telegram geïnstalleerd moet worden via de app-store 

van uw mobiel?
•  u daarna via deze link lid kunt worden van de chat:  

https://t.me/joinchat/JvBPphBoFl6XhhiDP7E6TA? (ook te vinden op 
www.thesinge.com)

•  onlangs via deze telegram-chat een ontsnapt (kerst?-) konijn is 
herenigd met z’n baasje? 


