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Langs het tuinpad van mijn (groot)ouders

De vijfde generatie op Dorpsweg 73
In de februarikrant hebben we een artikel 
geplaatst over de bomen die in het land bij 
de boerderij naast de kerk aan de Dorpsweg 
verschijnen. Wat was er aan de hand en wat 
ging er nu allemaal gebeuren? Het (e-mail)
gesprek daarover met Arjelle Rutgers lever-
de het idee op ook eens te kijken naar de 
boerderij en haar bewoners. Vandaar dat ik 
een gesprek heb gehad met Arjelle en haar 
ouders, Jan en Tineke Werkman, de huidige 
bewoners van de boerderij.

Boerderij
De boerderij aan Dorpsweg 73 is een van de 
boerderijen die worden beschreven in het boek 
‘Boerderijen gemeente Ten Boer en Overschild, 
1595-2005’ van veearts P.W. Pastoor. De eerste 
meldingen dateren van midden achttiende eeuw. 
Er wordt gesproken over ‘een boerenplaats met 
beklemming van 50 grazen met een aandeel  
in de watermolen staande bij het  Regthuis in 
 Garmerwolde’. 
In 1828 wordt vermeld dat deze boerderij, 
samen met Bovenrijge 69, verkocht werd aan 
ds. Petrus Mees en zijn vrouw Neeltje Dorhout. 
Sindsdien is de boerderij tot 1955 in handen van 
dezelfde familie (Mees – Dorhout – Van der Mark) 
gebleven. Zij verpachtten de boerderij en het bij-
behorende land. De huidige boerderij is waar-
schijnlijk in 1893 gebouwd.
Op deze boerderij zijn in 1916 Klaas Koning en 
zijn vrouw Kornelia Kraayema komen wonen, de 
overgrootouders van Tineke Werkman. Over de 
periode waarin zij de boerderij en het land pacht-
ten is helaas niet zoveel te vertellen. Tineke 
herinnert zich nog een zeer oude opa (Klaas 
Koning overleed in 1954, 91 jaar oud) zittend in 
de voorkamer bij zijn zoon en schoondochter. Er 
zijn geen andere herinneringen meer. Van de 
periode daarna zijn er natuurlijk wel de verhalen. 

Tjaard Koning en Albertje Dijkema
Klaas Koning werd op de boerderij opgevolgd 
door zijn zoon Tjaard, die er samen met zijn 
vrouw Albertje Dijkema in 1936 ging wonen. Ook 
zij pachtten aanvankelijk de boerderij. Tjaard en 

Tineke en Arjelle Werkman (vierde en vijfde generatie) voor de boerderij (foto Patrizia Meijer)

Albertje hadden vier kinderen: Klaas, Aaltje, Jan 
en Kornelia, geboren tussen 1915 en 1922. 
Zij hadden de beschikking over tien hectare 
land, waarop ze koeien hielden. Daarnaast was 
Tjaard machinist op de dorsmachine voor de 
boeren uit de omgeving. We stellen ons voor dat 
de machines gezamenlijk bezit waren en door 
iedereen “gebruikt” konden worden, inclusief 
machinist.
Tjaard en Albertje kochten de boerderij in 1955 
van de familie Van der Mark, ‘de behuizing met 
erf en heem en het perceel naast de ree (oprit), 
’t Hoogje genoemd’. De rest van het land werd 
gepacht van de familie Van der Mark. 

Aaltje Koning en Jan Uitham
Normaal gesproken zou de boerderij, toen ‘Vee-
lust’ geheten, op het moment van stoppen van 
Tjaard overgaan naar een van beide zoons, via 
de mannelijke lijn. Dus op Klaas of Jan Koning. 
En zo werd gepland. Jongste zoon Jan zou de 
boerderij van vader en moeder overnemen, 

maar zijn geliefde bleek na vier jaar op de 
 boerderij te hebben gewoond toch geen belang-
stelling te hebben voor het boerenleven. De 
plannen werden gewijzigd en de boerderij werd 
in 1960 overgenomen door de oudste dochter 
en haar man, die toen in Adorp boerden. Aaltje 
Koning en Jan Uitham gingen met hun kinderen 
Cor, Tineke, Tjaard en Bert op de boerderij 
wonen. Vader en moeder bouwden na hun pen-
sioen in 1960 een huis aan de overkant van de 
Dorpsweg. Het huis staat er nog: nummer 70. 
Mantelzorg avant la lettre: Aaltje nam de zorg 
voor haar ouders op zich.
Jan en Aaltje hadden een bedrijf met ongeveer 
twintig koeien. Wat de huishouding betreft 
waren ze zelfvoorzienend. Een grote moestuin 
leverde groenten en fruit, dat werd geweckt en 
opgeslagen in de kelder. Ook leverde het eigen 
bedrijf melk op, maar er werd geen boter en 
kaas voor eigen gebruik geproduceerd, zoals 
Albertje nog wel deed in het karnhuis.
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Tineke Uitham en Jan Werkman
Jan en Tineke Werkman woonden in die periode 
in Groningen in Vinkhuizen in een flat op de 
negende verdieping en ze zochten elk week-
einde vrijheid en ruimte in Garmerwolde. Allebei 
werkten ze in de stad in het onderwijs.
In 1975 werd gezamenlijk besloten dat ze in 
Garmerwolde op de bovenverdieping zouden 
gaan wonen. Daar moest stevig verbouwd wor-
den wilden ze er een goede woonplek van maken. 
Tineke’s broer Tjaard had – in de mannelijke lijn 
– de boerderij zullen overnemen, maar ook hij 
had, net als zijn oom, een vrouw die geen 
belangstelling had voor de boerderij. Zij wilde 
hem wel, maar zij wilde geen boer. Ook nu weer 
ging de belangstelling voor de boerderij via de 
vrouwelijke lijn.
 
In diezelfde periode ging het ook niet goed met 
Aaltjes ouders. Opa Tjaard werd ziek en werd 
verzorgd door zijn vrouw en dochter. Hij over-
leed in 1976. Toen oma Albertje daarna ook 
extra zorg nodig had werd die ook door Aaltje 
geleverd. Gemakkelijk als je aan de overkant 
woont. In de laatste periode van Albertjes leven 
zijn Aaltje en Jan eigenlijk bij haar in gaan 
wonen. Jan en Tineke konden toen gebruik 
maken van het gehele huis. Oma Albertje over-
leed in 1980.

Net in die periode kon Jan Werkman een baan 
in het onderwijs krijgen in Wieringerwerf. Daar 
werd een nieuwe school opgericht, waarbij het 
onderwijs zou worden gegeven volgens het 

Jenaplan. Jan en Tineke zagen die baan wel  
erg zitten. Een baan met een onderwijsmetho-
diek in ontwikkeling sprak hun erg aan. Tineke 
was  liever in Garmerwolde blijven wonen, maar 
uiteindelijk werd toch voor de baan gekozen.  
De beslissing werd genomen en het gezin ver-
trok naar Wieringerwerf. Nog tijdens de verhui-
zing – de dozen werden ingepakt – is Tineke’s 
 moeder Aaltje overleden, in de zomer van 1981. 
Dat maakte het vertrek natuurlijk extra moeilijk. 
Maar ze gingen wel. 
Vader Jan Uitham keerde toen terug naar de 
boerderij; het huis aan de overkant werd ver-
huurd. Op de boerderij had hij naast wat vee als 
hobby een aantal paarden en hij gaf ook 
paardrijlessen aan kinderen uit het dorp. Hij 
genoot erg van de paarden, maar ook van de 
mensen die deze liefhebberij met hem deelden.
In 1985 werd Jan Uitham ziek. Het vee en de 
paarden moesten natuurlijk wel verzorgd wor-
den. Door de week gebeurde dit door Tineke’s 
broers. In de weekenden kwam schoonzoon Jan 
hiervoor vanuit Wieringerwerf naar Garmer-
wolde. Dat werd toch wel zwaar en kort daarna 
werd besloten weer terug te keren. Jan en 
 Tineke kwamen met hun drie kinderen Arjelle, 
Ewoud en Sanne weer naar Garmerwolde. 
Zij namen de boerderij over en gingen er scha-
pen houden. In eerste instantie 25, maar na 
enige tijd was er natuurlijk behoorlijk gezins-
uitbreiding. Er waren uiteindelijk maximaal 145 
schapen. Op zich konden ze daarvan bestaan, 
maar het was geen vetpot. Het vlees en de wol 
leverden wel geld op, maar Jan bleek geen 
hande laar. 
De keuze voor het onderwijs was weer snel 
gemaakt. Jan en Tineke konden gezamenlijk 
aan het werk in Uithuizermeeden in een duo-
baan op dezelfde klas. Dat bleek voor hen een 
gouden greep. Tineke is daar gestopt toen de 
school moest inkrimpen en kreeg een baan in 
Ten Post. In 2008 verliet ze het onderwijs en 
werd kinderoppas, toen haar oudste kleinkind 
Jarne (van Arjelle en Harke) geboren werd. Het 
onderwijs was erg inspirerend, maar er waren 
ook andere leuke dingen in het leven. Jan heeft 
lesgegeven tot aan zijn pensioen.

Arjelle Werkman en Harke Rutgers
De landeigenaren Van der Mark hadden nog 
familie in Groningen en waren ook benieuwd 
hoe het met hun land ging, dus kwamen ze 
regelmatig vanuit het westen van het land naar 
Groningen. De beide families hadden al die 
jaren een goede relatie onderhouden. Tekenend 
voor die relatie was ook een briefje uit oorlogstijd 
van mevrouw Van der Mark dat bewaard is 
gebleven. Daarin bedankte ze voor de meege-
kregen appels. 

Zo rond de tijd dat de boerderij honderd jaar door 
de familie Koning-Uitham-Werkman werd 
bewoond, overleed de eigenaresse van het land. 
De erfgenamen Van der Mark, drie zoons, wilden 
het land rond de boerderij graag te gelde maken. 
Dat leidde ertoe dat de eventuele aankoop van 
het land op tafel kwam bij de familie Werkman. 
Jan en Tineke hadden als pachters natuurlijk 
‘recht op eerste koop’, maar achtten zichzelf te 
veel op leeftijd om het land te kopen. Toen ze 
hierover nadachten rees de vraag of de grond 
ook gekocht zou kunnen worden door hun doch-
ter en schoonzoon, Arjelle en Harke. 

Harke heeft wél altijd belangstelling gehad voor 
het boerenbedrijf. Hij heeft het boeren geleerd in 
de praktijk van zijn vader en ook ervaring opge-
daan in het buitenland, in Amerika en Oost-
Duitsland. Daarna heeft hij nog een eigen boer-
derij gehad in Denemarken. 
Hoewel ze in Nederland dicht bij elkaar zijn 
opgegroeid, hebben Arjelle en Harke elkaar 
leren kennen op de boerderij in Denemarken. 
Harke is nu zzp’er en doet bodemonderzoek. 
Maar hij heeft zijn belangstelling voor het boeren 
niet verloren! Nu gaan Arjelle en Harke - ook 
weer via de vrouwelijke lijn - als vijfde generatie 
hier verder. Zij blijven werken zoals ze dat nu 
ook doen. Hij als bodemonderzoeker, zij als 
kwaliteitsverpleegkundige in een verpleeghuis 
in Appingedam en Delfzijl. Daarnaast zijn ze 
‘hobbyboer’ in Garmerwolde. Op termijn zullen 
ze met hun drie kinderen in Garmerwolde komen 
wonen, maar vooreerst blijven ze in Sint Annen.

Het eerste gebruik van de grond is intussen door 
het dorp gesignaleerd. Op het voorste stuk zijn 
vruchtbomen en -struiken geplant. Wat er met de 
rest van het land gaat gebeuren, staat nog volle-
dig open. Wie weet komen er schapen of andere 
dieren te lopen. Dat is iets wat nog in de toekomst 
verborgen ligt.

Marian Baarda

Klaas Koning en Kornelia 
Kraayema 
(foto’s archief Tineke Werkman)

Tjaard, Jan, Kornelia, Albertje, Aaltje en Klaas Koning Bert, Aaltje, Cor, Tjaard, Jan en Tineke Uitham

Vier generaties vrouwen. 
Voor: Albertje Koning met Arjelle op schoot. 
Achter: Aaltje Uitham en Tineke Werkman. 
(foto archief Tineke Werkman)
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Martijn, Jolanda, Levi en Roan Bol verhuis-
den vorig jaar van de Moeshorn naar De Dijk 
10 in Thesinge. Ook hun kat Bollie (Bol) ver-
huisde mee. Het pand bestond eerst uit twee 
huizen waar nu één huis van zal worden 
gemaakt. Een van de eerste projecten die 
ze aanpakten was het verbouwen van wat 
eerder een fietsenschuur was tot een mooie 
kapsalon voor Jolanda.

Bloemen, kaartjes en maaltijden
Levi (9 jaar) en Roan (5 jaar) zijn blij met hun 
nieuwe huis. In een boom hangt vogelvoer waar 
volgens Roan heel veel vogeltjes op afkomen. 
Het uitzicht is mooi en in de grote tuin kunnen ze 
heerlijk spelen. Dat was vooral handig toen 
Jolanda op 21 december besmet bleek te zijn 
met het coronavirus. Het gezin moest in quaran-
taine. De jongens konden toen gelukkig wel 
achter het huis spelen. 
Het gezin was blij verrast toen zij na de verhui-
zing, als welkom, een mooie bos bloemen van 
de bewoners van De Dijk kregen. In die straat 
hebben ze namelijk een gezamenlijk ‘lief- en-
leedpotje’. Toen Jolanda heel ziek werd van  
het coronavirus werden er opnieuw bloemen 
namens De Dijk gebracht. Ook uit de rest van 
het dorp kwamen reacties; bloemen, kaartjes en 
er werden maaltijden langs gebracht. Jolanda 
en Martijn hebben dat erg gewaardeerd. Levi en 
Roan vonden vooral de poffert die ze kregen 
heerlijk! Nu is Jolanda langzamerhand aan het 
herstellen en hervat zij haar werkzaamheden 
weer. 

Prachtig werk 
Martijn heeft met een aantal vrienden de inpan-
dige fietsenschuur herbouwd tot kapsalon met 
een eigen ingang. Jolanda vroeg aan Koos  
van de Belt een mooie foto van Thesinge. Het 

Jo’s knipperij is verhuisd

werd een foto van de Kloosterkerk en omge-
ving. Die foto prijkt nu op de achterwand van de 
kapsalon. Jolanda is erg blij met de nieuwe 
ruimte, inpandig en toch apart van de rest van 
het huis. 
Op 14 december 2020 zou zij de nieuwe kap-
salon voor het eerst in gebruik nemen. Maar dat 
was van korte duur. Die nacht om 0.00 uur wer-
den in verband met de lockdown de kappers-
zaken gesloten. Die eerste dag op 14 december 
heeft Jolanda tot middernacht doorgewerkt en 
daarna moest de zaak alweer dicht. Inmiddels 
heeft ze de deur gelukkig weer kunnen openen.
Het thuiswerken bevalt haar heel goed. Handig, 
omdat zij haar werktijden zelf kan aanpassen en 
veel thuis is voor de kinderen. Naast haar werk 

als kapster werkt zij ook nog 16 uur in de week 
in De Leyhoeve, een voorziening voor senioren 
in de stad. Daar heeft zij wisselende taken in de 
verzorging. En een avond per week werkt zij als 
kapster bij Opmaat in Bedum, een instelling voor 
mensen met een verstandelijke beperking. 
‘Prachtig werk’, vindt ze dat. 
In haar klantenkring zitten dorpsgenoten, maar 
ook mensen van buiten Thesinge. Tijdens de 
lockdown heeft Jolanda de contacten met de 
klanten gemist. Die contacten vindt ze heel 
waardevol in haar werk. 
Mocht u een afspraak willen maken: 
Jo’s knipperij is te bereiken op 06 20 283 916.

Irene Plaatsman

Martijn, Jolanda, Levi en Roan voor de foto van hun nieuwe uitzicht aan De Dijk 
(foto Henk Tammens)

De archivarissen
Bij het opruimen van de schoolzolder van CBS De Til troffen de leer-
krachten een chaotisch papieren archief aan. Documenten vanaf de 
oprichting van de school in 1884 tot en met notulen en verslagen uit 
2010. Verpakt in een twaalftal verhuisdozen.

Wolter Karsijns en Kees van Zanten hebben zich gestort op het sorteren 
van alle paperassen. Zij hebben hier ervaring mee, ook het archief van de 
kerken is door hen uitgezocht. Een groot deel van de papieren kan weg, 

ze zijn niet meer relevant of bevatten persoonlijke en gedateerde gege-
vens. Dit wordt vernietigd als vertrouwelijk materiaal. Een ander deel 
wordt per rubriek gesorteerd en vervolgens aangeboden bij de Groninger 
Archieven. Aangeleverd in speciale dozen en mappen, vergezeld van een 
excel-overzicht waarin alle categorieën worden vermeld. Overzichtelijk 
bewaard zodat mensen die later op zoek gaan naar historische feiten en 
weetjes, het zoeken gemakkelijker wordt gemaakt.

Natuurlijk worden tijdens het uitzoeken verhalen over de eigen schooltijd 
en het dorpsleven uitgewisseld. Met name bij Kees, die geboren en geto-
gen is in Thesinge, komt het (school)verleden weer boven. Ook komen ze 
juweeltjes tegen. Zoals een kasboek dat start vanaf 1884, en waarin in het 
boekjaar 1919 o.a. het salaris van de toenmalige hoofdonderwijzer 
Brandsma staat vermeld. Dat maandsalaris steeg in dat jaar enorm, van 
fl.85,42 naar fl.219,42, na jaren hetzelfde te zijn geweest. Dan word je 
nieuwsgierig en stuit op de ‘wet Visser’ die in dat jaar van kracht werd. 
Door deze wet werd de gelijkstelling van salarissen tussen openbaar en 
christelijk onderwijs geregeld. De school ontving vanaf dat moment een 
hogere rijksbijdrage, aangevuld met een schoolbijdrage, betaald door de 
ouders van schoolgaande kinderen. Dit alles maakt het soms taaie uit-
zoekwerk en het lezen van een ogenschijnlijk saai kasboek toch tot een 
leuke bezigheid.

Roelie Karsijns

Kees en Wolter tussen het papierwerk (foto Wolter Karsijns)
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Lijst Partij
Aantal stemmen  

Garmerwolde
Aantal stemmen 

Thesinge
1 VVD 49 35
2 PVV 29 19
3 CDA 13 65
4 D66 69 70
5 Groen Links 45 32
6 SP 32 37
7 PVDA 36 31
8 Christen Unie 15 14
9 Partij voor de Dieren 25 25
10 50 Plus 3 4
11 SGP 1 1
12 Denk 0 0
13 Forum voor Democratie 11 10
14 BIJ1 3 3
15 JA21 10 2
16 Code Oranje 1 1
17 VOLT 9 5
18 NIDA 0  0
19 Piratenpartij 6 1
20 LP 0 0 
21 JONG 1 1
22 Splinter 5 0 
23 BBB 15 12
24 NLBeter 1 0 
25 Henk Krol 0 0 
26 OPRECHT 0 1
27 Jezus Leeft 0 0 
28 Trots op Nederland 0 0 
29 U-Buntu Connected Front 0 0
32 De Feestpartij 1 0
33 Vrij en Sociaal Nederland 0 0 
Aantal stemmen 380 369
Opkomst 89,3% 89,6%

Bron: gemeente.groningen.nl/uitslagen-verkiezingen

De stemming in Garmerwolde en Thesinge

Appie Ridder heeft zowel links als rechts gestemd. Daarmee hoopte hij 
ook twee potloden te scoren, maar daar konden de leden van het 
stembureau niet mee instemmen. (foto Koos van de Belt)

Afgelopen december verscheen het Uitvoeringsplan Groen Gronin-
gen. Hierin presenteert de Gemeente Groningen de eerste concrete 
uitvoeringsstappen tot en met 2025 met betrekking tot de projecten 
zoals beschreven in Klimaatbestendig Groningen (februari 2020) en 
het Groenplan ‘Vitamine G’ (juli 2020). Binnen dit kader valt onder 
andere ook het ecologisch verbindingsplan Kardings Ontzet (zie ook 
G&T Express van maart 2020) en de onlangs gepubliceerde Gebieds-
visie Kardinge 2020-2038. Laten we eens kijken in die documentatie 
wat het specifiek betekent en biedt voor Garmerwolde en Thesinge.

Verwezenlijking Groenplan ‘Vitamine G’ 
Gemeente Groningen hecht zeer veel waarde aan vergroening en werkt 
hard aan de ambitie om een klimaatbestendige gemeente te worden, waar 
(behoud van) landschappelijke kwaliteiten samenvloeien met recente en 
toekomstige ontwikkelingen. Hiervoor zijn voor de komende jaren ettelijke 
miljoenen euro’s gereserveerd. Vanuit de uitgewerkte plannen zijn inmid-
dels dus de eerste concrete lijsten opgetekend met uit te voeren projecten 
voor de periode 2021-2025. Inmiddels was al gestart met een aantal kleine 
groeninitiatieven binnen dorpsversterkingen, dus ook de onze, en de eer-
ste fase van aanleg Kardings Ontzet (zie hieronder). Mooi bericht: Vanaf 
nu worden jaarlijks minimaal duizend extra bomen geplant op gemeente-
lijke gronden. Vervanging van bomen, zoals in Thesinge door essensterfte, 
is daarbij nog niet eens meegeteld.
Fiets- en wandelverbindingen worden groener en dus aantrekkelijker 
gemaakt door – waar passend – bomen en kruidenrijke vegetaties aan te 
planten. Interessant voor ons: de Stadsweg heeft hierbij prioriteit gekre-
gen, dus daar zal de praktische aanpak weldra aanvangen. 

Kardings Ontzet
Dit initiatief omvat plannen om het geïsoleerde natuurgebied Kardinge te 
verbinden met Meerstad, Zuidlaardermeergebied en ’t Roegwold. Kardinge 
wordt zo onderdeel van het Nationaal Natuur Netwerk waar dieren zoals 
otters en dassen vrij kunnen bewegen tussen de gebieden. Hiervoor komen 
er onder andere uittreeplaatsen in het Eemskanaal en Damsterdiep, en op 
de drukke N360 komt ter hoogte van het bordje ‘bebouwde kom Groningen’ 
nabij de sluis een faunatunnel onder de weg, waardoor ook minder dieren 
worden doodgereden. Het bosje naast de weg zorgt hier voor een natuurlijke 
ecopassage. Vanaf de uittredeplaats in het kanaal en vanaf de noordzijde 
worden de dieren via faunarasters naar de tunnel begeleid. En het heeft 
effect: in Meerstad zijn drie weken geleden de eerste otters gesignaleerd!

Gebiedsvisie Kardinge
De Gebiedsvisie Kardinge 2020-2038 is opgesteld door Natuurmonu-
menten, de gemeente Groningen, omwonenden en relevante andere par-
tijen. Het natuurgebied tussen de wijken Beijum en Lewenborg loopt door 
tot voorbij de Noorddijkerweg, met als officiële oostgrens de Zuidwending. 
Het vormt zo een natuurbarrière tussen Groningen stad en onze dorpen, 
en dat zal dus nog flink wat jaren ook zo blijven. Dat is in ieder geval al erg 
fijne informatie.
Kardinge is aangelegd speciaal voor Stadjers en Ommelanders om dicht bij 
huis te kunnen recreëren in het groen, met als insteek geen park, maar échte 
natuur. Men wil de wandelstructuren van en naar Thesinge en Garmerwolde 
verder ontwikkelen en een aantal van de aanwezige oude bruggen vervan-
gen. De natuur in Kardinge ontwikkelt zich spectaculair. Grazende groepen 
reeën, ijsvogels, en zelfs de roerdomp valt er (met enig geluk weliswaar) te 
spotten. De gebiedsvisie vermeldt fors uit te willen breiden van 300 naar 500 
hectare. Daarbij wordt het Beijumerbos verdubbeld in omvang en ook wil 
men het in de jaren negentig aangelegde moeras- en rietgebied bij de 
Noorder molen uitbreiden; dit is het gedeelte nabij het bruggetje in het Boer 
Goensepad. Een groter moeras creëert nog meer biodiversiteit. Ook wil men 
daar een vogelobservatiepunt plaatsen. De zomerganzen, die in het moeras 
broeden, zorgen helaas wel voor enige overlast omdat ze foerageren op de 
omliggende graslanden. Ook lijdt de oever- en watervegetatie in het moeras 
onder de ganzenvraat. Er wordt daarom nagedacht hoe het aantal zomer-
ganzen niet verder toe te laten nemen.

Harjo de Poel

Implementatie gemeentelijke 
‘Groenplannen’
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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

� Stationsstraat 52 | 9771 AG  Sauwerd  � 06 - 422 522 24  � veenstra.r@hetnet.nl

Onderhoud
Aanleg

Veenstra
Sierbestrating & Hoveniersbedrijf
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Sinds de aankondiging van de oprichting 
van EcoThesinge in het januarinummer van 
de G&T heeft de energiecoöperatie niet stil-
gezeten. De website is in de lucht, de oprich-
tingsakte is ondertekend en er lopen ver-
schillende acties om dorpsgenoten kennis 
te laten maken met de energiecoöperatie. 
Inmiddels hebben 40 mensen zich aange-
meld als lid van EcoThesinge. Dat is 17% 
van het aantal adressen in en rond het dorp.

Drie acties
De afgelopen weken hebben mensen van Eco-
Thesinge met een warmtebeeldcamera de staat 
van isolatie en de aanwezigheid van warmte-
lekken bij zo’n vijftien Thesinger huizen in kaart 
gebracht. 
In sommige gevallen scoren de huizen een 
ruime voldoende, al komen er altijd wel verbeter-
puntjes aan het licht. Voor andere bewoners is 
de uitslag best confronterend. Ze denken de 
isolatie aardig op peil te hebben, maar dan blijkt 
uit de beelden dat de muren en ramen toch 
behoorlijk in het rood schieten. Aan de hand van 
de gemaakte foto’s kunnen zij in ieder geval een 
plan maken om de isolatie te verbeteren. 
Inmiddels is de buitentemperatuur te hoog voor 
een goede werking van de camera. Eco Thesinge 
hoopt deze dienst aan leden in het najaar voort 
te zetten. 
Een andere actie is het uitlenen van een set 
energie verbruiksmeters waarmee energieslur-
pers op te sporen zijn. Een handig middel om 
erachter te komen dat je een oude vriezer moet 
vervangen of dat je een apparaat beter uit kunt 
zetten dan op stand-by te laten staan.

EcoThesinge timmert aan de weg

Voor wie zich eerst wil inlezen in nut en nood-
zaak van isoleren heeft EcoThesinge een aantal 
exemplaren van een boekje beschikbaar waarin 
dat wordt uitgelegd. Die zijn ook te leen.

Lid worden
Wie ook in de toekomst gebruik wil blijven 
maken van de diensten van EcoThesinge kan lid 
worden voor tien euro per jaar. Je kunt dan bij-
voorbeeld advies krijgen van een vrijwillige 
energiecoach over isolatie en energiebesparen 
in je huis. 

Als lid ondersteun je het werk van de energie-
coöperatie en draag je samen met dorpsgeno-
ten bij aan een energieneutraal Thesinge. 
EcoThesinge is een coöperatieve vereniging 
waarin leden stemrecht hebben. Ben je lid, dan 
kun je in ledenvergaderingen meebeslissen 
over de koers die de energiecoöperatie vaart.
Als je lid wilt worden of het boekje of de ver-
bruiksmeters wilt lenen, stuur dan een e-mail 
naar mail@ecothesinge.nl. Meer informatie vind 
je op ecothesinge.nl.

Het bestuur van EcoThesinge

Het bestuur van EcoThesinge - v.l.n.r. Ernst Lofvers, Annelies Hofstede, Parry de Raad, Theo de 
Wit, Peter Heidema - hoopt de komende jaren de wind in de zeilen te krijgen (foto Koos van de Belt)

Door alle ijskoorts van vorige maand zouden we 
bijna vergeten dat er dit seizoen ook nog binnen 
werd geschaatst. Ondanks een beperkt seizoen 
hebben de Garmerwolde-gelieerde schaats-
toppers Lennart Velema en Esmé Stollenga 
beide hun PR op de 500 meter weten aan te 
scherpen, en hoe! 

Velema en Stollenga nog sneller over ijs
Lennart Velema deed dat eind januari tijdens de 
eerste worldcupwedstrijd in Thialf. In de eerste 
500 meter rit snoepte hij al 0.09 seconde van 
zijn oude PR af, en in de tweede rit nog eens 
0.15 seconde, tot een nieuwe PR-tijd van 34.74 
seconden. Uiteindelijk was hij die dag dus zowat 
een kwart seconde sneller. Sindsdien heeft hij 
overigens niet meer langzamer geschaatst dan 
zijn oude PR.
Esmé Stollenga schaatste eind november al 
0.25 seconde harder dan haar oude beste tijd en 
deed daar eind december tijdens het WK kwali-
ficatietoernooi een flinke schep bovenop door er 
nog eens bijna een halve seconde af te rijden. 
Zij verbeterde daarmee dit seizoen haar PR op 
de 500 meter van 38.91 seconden naar maar 
liefst 38.18 seconden. Een ongekende verbete-
ring. Inmiddels zitten de schaatsen alweer in het 
vet. Op naar het volgende seizoen, hopelijk dan 
zonder beperkingen door de coronapandemie.

Harjo de Poel

Stoomfluitje
Gezocht: Tijdelijke huurwoning voor een gezin 
met drie kinderen. In verband met versteviging 
van eigen woning zoeken vrienden van ons 
een woning voor drie tot vier maanden vanaf 
december dit jaar. Wie kent of weet iemand die 
een geschikte ruimte heeft voor dit gezin? Info: 
Patrizia Meijer 06 30 754 216.

De jonge ruiters van Garmerwolde: 
Yaniek, Evy, Eva (eigenares van de pony) 
en Nynke uit de Hildebrandstraat 
(foto Joke de Jong)
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Daar bevindt zich een luchtzak (voor de eerste ademtochtjes van het 
geplande kuiken), die bij verhitting wel eens voor problemen zorgt. De 
schaal barst dan en in het ergste geval treedt er enig wit uit het ei. Leg 
de eieren met een lepel in het water. Ze dienen geheel onder te liggen, 
maar ook weer niet te diep: dat veroorzaakt bij het kokend borrelen 
onrust, waardoor de eieren kunnen botsen en breken. De praktijk leert 
dat het niet wenselijk is de hittebron op dit moment uit te zetten: men 
wordt dan afhankelijk van de snelheid van afkoelen en die is niet altijd 
dezelfde!
Indien u het perfecte zachte ei wilt, hanteert u het volgende schema (ei 
op kamertemperatuur in kokend water):
 - klein (40 gram): 3 minuten
 - gemiddeld (50 - 60 gram): 4 - 5 minuten
 - groot: 6 minuten.
Ideaal is een kookwekker met seconden. Zet als de kookwekker afgaat 
de hittebron uit en laat de eieren schrikken (in kookjargon: snel 
terugkoelen) door ze met koud water te spoelen en ze daar kort in te 
laten rusten (niet te lang, een koud zachtgekookt ei wordt minder 
gewaardeerd). Dit voorkomt het nagaren. Nota bene: het is een fabel dat 
hardgekookte eieren makkelijker te pellen zijn als je ze hebt laten 
schrikken. In een vorige Ei ei leerde u dat alleen verse eieren moeilijk te 
pellen zijn.
Hard koken is gelukkig wat minder moeilijk. Je kan het ei nu ook gerust 
met koud water opzetten. Reken dan 7 tot 10 minuten vanaf koken, 
afhankelijk van de grootte. Maar kook ze niet al te lang, want dan wordt 
het wit rubberachtig en het geel droogkorrelig. Laat ze schrikken om het 
garen te stoppen. Hardgekookte eieren zijn minder lang houdbaar dan 
ongekookte.
Heeft u uw eieren door de war gehaald? Leg een ei op een gladde 
ondergrond en probeer het snel om zijn as te laten tollen. Lukt dat, dan 
heeft u te maken met een gekookt ei, zo niet dan is het nog rauw.

J. de Haan

De dag kan voor Kees van Zanten, Reinder van der Veen en Harm Hofstede pas echt beginnen nadat ze om 9.00 uur ’s morgens 
op de brug even de toestand in de wereld en in het bijzonder in Thesinge met elkaar hebben doorgenomen (foto Koos van de Belt)

Aannemer A. Hak heeft de afgelopen periode bijna alle ruim 9500 ijzeren 
rijplaten geschoond en nagenoeg ongeschonden teruggebracht naar de 
eigenaren. Ook is men op het buizentracé rond de zuivering, op de plek 
waar de houtopstand is weggehaald, begonnen met het opnieuw aanplan-
ten van struiken en boompjes.
BAM is op dit moment het influentgemaal en de industriewaterzuivering 
aan het inregelen, bijvoorbeeld: staan de influentenpompen gelijkmatig 
afgesteld en doet het wat je in de computer aantikt? Hier kan men opstar-

Nieuws van de waterzuiveringen
ten en proefdraaien, een container staat al onder de kroosgrijper. Bij het 
gemaal zijn aan het hekwerk bij het diekpad reflecterende strippen aan-
gebracht. Ook is men het terrein rond de IWZ (industriewaterzuivering) 
aan het inrichten (bestraten, enz.).
Op de RWZI (rioolwaterzuivering) is de drooglijn weg. Deze is de afgelo-
pen week opgehaald en gaat weer verder in Portugal. Voor de nieuwe lijn 
zijn alweer nieuwe spullen op de plek getakeld.

Sieb-Klaas Iwema

Ei ei - eieren koken

Een zachtgekookt ei wordt door de meeste mensen 
gewaardeerd wanneer het wit geheel gestold is, maar het 

geel nog niet. Het eindresultaat hangt af van de volgende factoren: de 
begintemperatuur van ei en water, het gewicht van het ei en de kooktijd.
Om de aanvangstemperatuur als factor uit te schakelen zorgen we 
ervoor dat het ei altijd op (ongeveer) dezelfde temperatuur is, het 
makkelijkste is kamertemperatuur. Alweer een argument om eieren niet 
in de ijskast te bewaren (een ijskast is geen eikast). De watertempera-
tuur beheersen we door te allen tijde het proces met kokend water te 
beginnen. Dat schakelt de factoren kraanwatertemperatuur en kracht 
van de vlam of kookplaat uit. Want hoe langer het duurt eer het water 
kookt, hoe meer het ei al aan het stollen slaat, dus des te lastiger het is 
om de benodigde kooktijd in te schatten.
Ten slotte bepalen we de kookduur aan de hand van het gewicht. De 
geoefende eierkoker ziet aan de omvang van het ei hoe lang het 
gekookt moet worden, beginners gebruiken de weegschaal.
Een klein kippenei blijkt zo’n 40 gram te wegen, zeer grote eieren halen 
meer dan 70 gram.
Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat het eiwit bij 63 graden 
dikker begint te worden, begint te stollen bij 65 graden en bij 80 graden 
zeer stevig is geworden. Het eigeel wordt bij 65 graden dikker en is al bij 
70 graden stijf. Het komt dus goed uit dat het wit buitenom zit, de 
warmte bereikt de dooier pas in de laatste fase.

De juiste handelingen voor een perfect zacht eitje op een rijtje
De Haan heeft geen goede ervaringen met elektrische eierkokers: 
onbetrouwbaar. Breng dus een pannetje water aan de kook en temper 
vervolgens de hitte om onnodige reuring te voorkomen. Prik, voordat u 
de eieren te water laat, een gaatje in de stompe onderkant van het ei. 
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Wat vieren we eigenlijk met Pasen. Waarom 
valt Pasen niet altijd op dezelfde datum en 
zijn er twee paasdagen? En hoe zit het met 
die paashaas en zijn eieren?

Acht dagen Pasen
Kerstmis valt altijd op dezelfde datum. Met Pasen 
is dat anders. Dat valt altijd na de eerste volle 
maan van het voorjaar (21 maart). Pasen kan niet 
vroeger vallen dan 22 maart en niet later dan 25 
april. Daarmee is Pasen een echt lentefeest, een 
nieuw begin na de donkere winter periode. 
De katholieke kerk koppelde in de middel eeuwen 
extra dagen aan de belangrijkste  christelijke 
feestdagen. De kerkelijke viering van de hoog-
feesten (Kerstmis, Pasen en Pinksteren) duurde 
zelfs acht dagen. Ruim tijd dus om naar de kerk 
te gaan. In Nederland hebben we sinds 1815 de 
Zondagswet. Die bepaalt dat de eerste en tweede 
kerst-, paas- en pinksterdag, maar ook Hemel-
vaartsdag en Goede Vrijdag officiële feestdagen 
zijn.

Pasen in de kerktoren
Pasen is het belangrijkste christelijke feest. Als 
kind vond ik het nogal jammer toen ik dat op 
school leerde, want ik vond Kerstmis, de geboorte 
van Jezus, een veel leuker feest. Als kind kun je 
je bij een kindje in de kribbe ook meer voorstel-

Strip Mathieu Visser

Het raadsel van Pasen

De verrijzenis van Jezus afgebeeld op de gewelfschildering 
(foto Stichting Groninger Oude Kerken)

De hartslaglijn in de kerktoren (foto Roelof Bos)

len dan bij het paasverhaal. Dat gaat over de 
opstanding van Jezus uit de dood. Na de kruisi-
ging op Goede Vrijdag werd Jezus begraven in 
een grot, met een zware steen ervoor. Maar drie 
dagen later bleek hij te zijn opgestaan uit de 
dood. Dat is wat christenen met Pasen vieren. 
Dat de dood niet het laatste woord heeft, dat 
Jezus op een of andere manier voortleeft. 
Op een van de gewelfschilderingen in de kerk 
van Garmerwolde is de verrijzenis afgebeeld. 
Jezus verrijst daar overigens uit een graf, niet uit 
een grot. In de kerktoren van Garmerwolde 
wordt het paasverhaal op een heel bijzondere 
manier weergegeven. Langs de Escher-achtige 
wenteltrap zijn daar de vier christelijke en vier 
islamitische feesten uitgebeeld. Bij Pasen sta je 
in een grotachtige, wat donkere omgeving, 
onder aan een trap. Voor je zie je een lichtstrook 
die omhoog gaat langs harten aan de muur, een 
hartslaglijn. Maar het is een flatline, dat wil zeg-
gen dat er geen hartactiviteit is. Bij elk hart hangt 
een stethoscoop. Als je die tegen je eigen hart 
houdt, begint het rode hart aan de muur weer te 
bonzen. Je leeft! 

Paaseieren, paashaas en paasgebruiken 
Het ei als symbool van nieuw leven, past hele-
maal bij Pasen als feest van nieuw begin. De 
paashaas en paaseieren horen echter niet bij 

het christelijke paasfeest, maar bij oudere lente-
feesten en gebruiken. Zo werden er eieren geof-
ferd aan de Germaanse godin van het licht 
Ostara. Haar naam zie je nog terug in het Duitse 
en Engelse woord voor Pasen, Ostern en  Easter.
Paasvuren en het eten van eieren met Pasen 
zijn overblijfselen van dit feest. 
En dan die paashaas die eieren verstopt. Mis-
schien heeft het iets te maken met boeren die 
eieren verstopten in de akkers om zo de goden 
te vragen om de grond vruchtbaar te maken. 
Over de paashaas bestaan allerlei mythen en 
sprookjes, te veel om op te noemen. Eén ver-
haal dan: de godin Ostara veranderde een 
vogeltje in een haas. Die haas was één dag in 
het jaar in staat om eieren te leggen: op de dag 
waarop Ostara werd vereerd.
Hoe dan ook, eieren horen bij Pasen. Dat komt 
ook terug in de Groningse uitdrukking ‘Hai het t 
zo drok as hounder veur Poaske’ (Hij heeft het 
zo druk als kippen voor Pasen), zoals Sanne 
Meijer schrijft op haar website over natuur, cul-
tuur en geschiedenis van Groningen, Oost-
Friesland en Emsland (D): 
sannemeijeronderweg.nl. Daar vindt u ook haar 
blog Ons Poaske: het vieren van Pasen in het 
Groningerland met mooie verhalen over lokale 
paasgebruiken.

Anne Benneker 
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Dit jaar geen eenaprilgrap. Maar om de lezers en lezeressen toch 
enig vermaak te bieden een letterlijk verslag van de eerste 
20 minuten van de conversatie op chatsite Telegram op de dag 
dat  Thesinge (op 4 maart tussen 10.20 en 11.20 uur) in rep en 
roer was door een stroomonderbreking en een internetstoring. 
Dit alles helaas niet vastgelegd door een fotograaf. 
Met dank aan de 25 deelnemers!
 
Hoe het begon.
10.20 P ‘Andere op dit moment ook last van Ziggo internet storing?’
10.20 JB ‘Jaaa, ik ook geen internet’
10.20 IW ‘Ja! Geen internet hier’
10.20 JT  ‘Electra ligt eruit’ (met een foto van Ziggo dat er zich 

momenteel een storing voordoet)’
10.20 RK ‘Ja’
10.20 BH ‘Ja’
10.21 P ‘Ah, kijk, dan ben ik niet de enige’
10.21 JT Verwijzend naar JT 10.20 ‘Dat was aangekondigd’
10.21 HR  ‘Luddestraat ook niet’. Verwijzend naar JT ‘Dat was 

aangekondigd’ ‘Heb ik dan gemist’
10.21 JT ‘Dat was aangekondigd. Heb ik dan gemist’
10.21 AvdV ‘Ik ook’
10.21 P  ‘Volgens mij een groot deel van Groningen als ik de kaart 

op alle storingen.nl zie’
10.22 JB ‘Heb ik dan ook gemist’
10.22 IW  ‘Electra is toch iets anders dan internet? Wij hebben 

gewoon stroom’
10.22 RK ‘Thuiswerk onmogelijk. Ik neem een kop koffie’
10.22 IW ‘Stroom’
10.22 JVD ‘Enexis is bezig met de stroom alle ligt eruit’
10.22 HR ‘Oh had net nog Ziggo gekeken, geen storing’
10.22 GJH wel stroom geen internet’
10.23 JB  Verwijzend naar HR 10.22. ‘Stond inderdaad bij mij ook 

geen storing’
10.23 JT  ‘Wij hebben geen stroom en volgens mij staat de Ziggo 

kast bij ons in de straat. Schutterlaan’
10.23 AvdV ‘Hier wel gewoon stroom’
10.23 P  ‘Hier wel electra. Denk dat ze een verkeerde kabel hebben 

doorgeknipt’
10.24 P  ‘Als tip kun je waarschijnlijk je telefoon als hotspot instellen. 

Dit gaat wel ten koste van je telefoon data abonnement’
10.25 RO  ‘Klopt brief van Enexis gehad! Er zijn werkzaamheden tot 

ongeveer 15.00 uur’
10.25 JB ‘Neee meen je niet R, daar gaan mijn online lessen’
10.26 AvdV ‘Alleen Schutterlaan dan zeker brief gehad’
10.26 HR ‘Wij hebben geen brief gehad volgens mij’
10.26 RO ‘O dat zou kunnen’

10.26 JB ‘Molenweg ook niet’
10.26 BH  ‘Brief dat er twee uur geen stroom zou zijn vandaag. Dat ging 

niet over internet’
10.26 AvdV ‘dochter L zit nu ook met schoolstress’
10.26 JN  ‘Ik weet dat mijn ouders (aan de Dijk) ook een brief gehad 

hebben’
10.26 IW  ‘Dan had Enexis het hele dorp wel eens mogen informeren! 

Hebben ze niet door dat die Ziggokast daar staat’
  ‘Lekker samengewerkt’
10.27 JT  Laat brief Enexis zien met aankondiging werkzaamheden 

en eventueel te treffen maatregelen (wel zelf organiseren)
10.27 AH  ‘Ja was aangekondigd. Huis aan huis brief. Maar met 

verschillende data. Kerkstraat had bv een brief voor  
3 maart, Schutterlaan voor 4 maart’

  Verwijzend naar BH 10.26 ‘zonder stroom geen internet’
10.27 IW ‘Wij niks hoor’
10.27 JC  ‘Als de stroom eraf is doen de kastjes van Ziggo langs de 

weg het ook niet meer…’
10.28 BH ‘De stroom doet het weer’
10.28 JB ‘Lekker dan’
10.29 A ‘Wij hebben geen brief gehad’
10.29 DW ‘Ja stroom wel maar internet niet’
10.29 AH ‘Het duurt maximaal 2 uur, nu nog max. 1.5 uur’
10.29 IW  Verwijzend naar JC 10.27 ‘Ja best, maar nogmaals, 

informeer dan iedereen. Wij wonen niet in de buurt van 
zo’n kastje en kregen dus geen brief. Beetje moeilijk vooraf 
maatregelen te treffen nu’

10.29 KvdB ‘Hier wel stroom en internet’ (op UMCG!)
10.29 FvdV ‘Wij ook niet’
10.29 IW ‘Wij komen allemaal bij jou werken K’
10.29 RK  ‘Als ik het had geweten had ik wat werkdocumenten offline 

kunnen zetten. Balen voor iedereen!’
10.30 KvdB ‘Opstellen in rotten van één’
10.30 AvdV ‘Juist nu zoveel kinderen en ouders online moeten’
10.30 IW Verwijzend naar KVDB 10.30 ‘Oh ja, die Corona ook’
10.31 HR  Verwijzend naar KVDB 10.29 ‘Wel stroom, geen internet aan 

de overkant’
10.31 AH  ‘Was wel blij met de brief inderdaad. J is elders gaan 

werken vandaag en ik test de noodstroomvoorziening hier 
(die uit stond ha ha ha, maar test geslaagd)’

10.32 KvdB ‘Koffiepauze is voorbij. Moet en kan weer aan het werk’
 
En zo ging het tot ca 11.20 uur door
18.00 GJH ‘pffffffffgg’
19.54  JAU:   ‘Het verkeerslicht staat op rood, het verkeerslicht staat op 

groen, in Thesinge…’

Het verkeerslicht staat op rood, het verkeerslicht staat op groen, in Thesinge …
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Doar zatten ze din, in de zun op n boetenbaank bie t knoal en  
t diekpad. Op wonsdag 24 feberwaorie, zo’n winterse veujoars-
dag. Woar zai t over haren wait ik nait, mor hond docht er aans 
over. (foto Sieb-Klaas Iwema)

Het schoolgebouw van CBS De Til in  Thesinge 
wordt versterkt en verduurzaamd. Dit wordt 
uitgevoerd door de Nationaal Coör dinator 
Groningen (NCG). De kinderen en leerkrach-
ten krijgen tijdelijk onderdak in een deel van 
het vrijgekomen schoolgebouw van OBS De 
Huifkar. Deze school is onlangs verhuisd naar 
het Kindcentrum in Ten Boer. De verwachting 
is dat de kinderen na de zomervakantie weer 
gewoon in Thesinge naar school kunnen. Het 
aanzien van de school, gebouwd in 1924, blijft 
gelukkig hetzelfde en vertrouwd. De binnen-
kant zal er heel anders uitzien en aangepast 
aan de eisen van deze tijd. Modern onderwijs 
in een mooie leeromgeving.

Sinds eind februari vertrekt er elke ochtend een 
bus met kinderen en een juf vanuit Thesinge 
naar Ten Boer. ’s Middags worden de kinderen 
weer voor De Til afgezet en worden ze opge-
wacht door een ouder of door ‘juf’ Susanna van 
de BSO. Alle veertig kinderen van groep 1 tot en 
met groep 8 in één bus. Wat vinden de kinderen 
en ouders ervan?

Levi (9 jaar) en Roan (5 jaar) Bol
‘We gaan met een gele stripbus’, vertelt Roan 
trots. ‘Er staan allemaal striptekeningen op de 
bus. Je kunt er heel hoog in zitten en dan heel 
mooi uit het raam kijken.’
Jolanda, de moeder van de jongens, vult aan: 
‘De bus vertrekt om 10 over 8 en om kwart over 
2 zijn de kinderen weer in Thesinge. Ik heb nog 
steeds het gevoel dat ik ze elke keer voor een 
schoolreisje uitzwaai.’ Levi vindt het ook leuk om 
met de bus naar school te gaan. Beide jongens 
vonden het ook de eerste keer niet spannend. 
Opa en oma wonen aan het Koopmansplein in 
Ten Boer. Elke dag als de bus langs hun huis 
rijdt staan opa en oma te zwaaien op het balkon. 
Verder maakt het de jongens niet veel uit want: 
‘School blijft school.’

Met de bus naar school

Guus (8 jaar) en Noor (5 jaar) Ottens 
Ook Guus en Noor vinden het leuk om met de 
stripbus naar Ten Boer te gaan.
Noor: ‘We mogen niet zelf kiezen naast wie we 
zitten, ik zit nu naast Luuk. En naast wie ik vol-
gend maand zit, weet ik nog niet. Eén keer was 
er een buschauffeur die op Pippi Langkous leek, 
heel grappig, en toen we in Ten Boer waren 
moest ze heel nodig plassen.’ Guus: ‘We moe-
ten wel op tijd zijn, want de bus gaat precies op 
tijd weg. Dan moeten we erachteraan rennen of 
we moeten met de auto worden gebracht. Het is 
een kwartiertje rijden en dat is niet erg lang. Ver-
der is het niet zoveel anders. We gaan gewoon 
rekenen en dat vind ik best leuk, ik ken bijna de 
tafel van twaalf. Taal en schrijven vind ik niet zo 
leuk, knutselen wel.’

Mama Esther: ‘Ik ben blij dat het allemaal zo 
goed geregeld is met het vervoer, heel relaxed 
voor ons als ouders en kinderen. En een heel 
groot compliment voor de leerkrachten, die 
ervoor gezorgd hebben dat het er leuk en gezel-
lig uitziet in het tijdelijk onderkomen. Ze hebben 
een heel drukke tijd achter de rug, want ook het 
schoolgebouw in Thesinge moest helemaal 
leeggeruimd. Als dank hebben we als ouders 
gezorgd voor lekkernijen van de plaatselijke 
bakker en hen in de bloemetjes gezet.’ Papa 
Alfred: ‘De kinderen zijn erg enthousiast. Zonder 
afscheid te nemen verdwijnen ze razendsnel in 
de bus. Daar sta je als betrokken ouder. Dan 
maar uitzwaaien bij het wegrijden.’

Irene Plaatsman en Roelie Karsijns

De kinderen hebben er zin in, ondanks coronatijden elke dag op schoolreisje 
(foto Koos van de Belt)

Het nieuwe fietspad aan de dijk langs het Eemskanaal is klaar voor gebruik. 
(foto Margriet de Haan)
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Tijden veranderen, ook in Thesinge en om-
streken. Veranderingen waren ook het onder-
werp van twee bijeenkomsten die de gebroe-
ders Oosterhuis in de tweede helft van 2020 
op hun boerderij aan de Lageweg georga-
niseerd hebben. Zij zijn met inwoners uit 
het dorp in gesprek gegaan over een aantal 
plannen: wonen op het boerenerf, het aan-
leggen van een pluktuin en een wandelpad, 
een biologische kippenboerderij, windturbi-
nes en de aanleg van (kleine) zonneparken. 
De interesse voor deze bijeenkomsten was 
groot, maar na afloop bleven er toch vragen 
en zorgen over. En dit was dan ook het mo-
ment dat de Initiatiefgroep Leefomgeving 
Thesinge gevormd werd.

Het ontstaan
De groep bestaat uit acht inwoners van Thesinge: 
Astrid en Aryan de Leeuw, Yvonne en Chrétien 
Schouteten, Joline Bosmans en Renee den 
 Hartog, Cees van der Gaag en Sabine Otten.  
Wat ons in eerste instantie samen gebracht heeft 
is de wens om met geïnteresseerde mensen in 
het dorp verder in gesprek te gaan over de plan-
nen van de gebroeders  Oosterhuis. Wat zijn 
mogelijke voordelen voor het dorp? Wat zijn 
potentiële nadelen? En zijn de laatste misschien 

Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge stelt zich voor
te voorkomen? Deze vragen hebben we op 25 
november jongstleden met dertig mensen (er 
waren beduidend meer aanmeldingen, maar 
meer konden we niet toestaan wegens de 
COVID-maatregelen) in de gereformeerde kerk 
besproken. Hierbij kwam naar voren dat met 
name de plannen voor een kippenboerderij, 
maar ook voor de aanleg van zonneparken en 
windturbines bij velen zorgen opriepen. Na 
afloop hebben we deze zorgen ook met de 
gebroeders Oosterhuis gedeeld. Het verslag 
van de bijeenkomst en andere informatie is te 
vinden op www.thesinge.com/nieuwsarchief.

Initiatieven
Sindsdien heeft de initiatiefgroep niet stilgeze-
ten. De plannen van de gebroeders Oosterhuis 
waren voor ons het startpunt om breder na te 
denken over de veranderingen in onze leefom-
geving. We hebben de ambitie om zuinig om te 
willen gaan met de leefomgeving in Thesinge, 
en om bij duurzaamheid niet alleen te denken 
aan het opwekken van energie, maar ook aan 
het behoud van het open landschap en van bio-
diversiteit. Met deze doelen voor ogen hebben 
we inmiddels onze stem laten horen in inspraak-
reacties op het ontwerp-beleidskader Zonnepar-
ken en op de Omgevingsvisie van de gemeente 

Groningen. Ook werd onze groep door de 
gemeente Groningen uitgenodigd om onze 
standpunten te vertellen in een webinar van de 
gemeente over de plannen rond kleine zonne-
parken. Dit webinar werd door zo’n vierhonderd 
inwoners uit de gemeente Groningen bijge-
woond. Aanleiding hiervoor was dat er ruim 
 duizend inwoners uit de gehele gemeente 
 Groningen op het ontwerp-beleidskader Zonne-
parken hadden ingesproken. 
Uiteraard zijn we ook in gesprek gegaan met de 
gebroeders Oosterhuis over onze en hun 
ideeën; daarnaast zijn we blij dat we onze krach-
ten kunnen bundelen met andere belangrijke 
initiatieven in Thesinge, zoals EcoThesinge, en 
dat er contact is met Dorpsbelangen Thesinge 
en Garmerwolde. Een goede balans te vinden 
tussen de eisen van prettig wonen, (duurzame) 
landbouw, het behoud van het landschap, het 
beschermen of zelfs vergroten van de biodiver-
siteit en de noodzaak voor energietransitie: 
zeker geen makkelijke taak, maar een belang-
rijke uitdaging. Daar gaan we voor!
Als u vragen of suggesties hebt naar aanleiding 
van deze bijdrage: schroom niet te mailen naar 
leefomgeving.thesinge@gmail.com

Leefomgeving Thesinge

GEO thuis
Mooie ontwikkelingen op ons bescheiden sportpark!
Dankzij de inzet van onze vrijwilligers wordt onze kantine

gereed gemaakt voor de tijd dat deze weer open mag. Inmiddels is de 
inrichting grotendeels vernieuwd. Als laatste worden de kantinestoelen 
vervangen door nieuwe. Dit alles is mede mogelijk gemaakt door een 
substantiële financiële bijdrage van de Club van 59. Uiteraard blijven wij 
hopen dat wij nog dit seizoen elkaar weer mogen en kunnen treffen in de 
kantine.
Dankzij Gasterra hebben wij ons grote doel op het trainingsveld kunnen 
vervangen door een verrijdbaar nieuw doel. De bijdrage van Gasterra 
geeft ons daarnaast de mogelijkheid om onze trainingsmaterialen daar 
waar nodig te vernieuwen. 
Ook op sportief gebied is er nieuws 
te melden. Sinds 16 maart mogen 
de senioren weer in groepjes van 
vier spelers trainen. Vanaf 22 maart 
zullen er dus weer dagelijks tot 
ongeveer 20.30 uur activiteiten op 
ons sportpark zijn. Prachtig nieuws 
en wij hopen dat dit een eerste stap 
tot verdere verruiming is. 
In de afgelopen periode heeft de 
jeugd gelukkig gewoon door kun-
nen trainen, inmiddels wordt er ook 

volop op de zaterdagochtenden door hen getraind. De voorbereidingen 
voor het nieuwe seizoen worden al weer opgestart zodat onze nieuwe 
SJO-teams in juni kunnen worden aan gemeld bij de KNVB. Uiteraard is 
er alle ruimte voor nieuwe jeugdleden en kunnen deze geheel vrijblijvend 
meetrainen om kennis te maken met vv GEO. U kunt hiervoor contact 
opnemen met onze jeugdcoördinatoren 
Maarten Tromp - m.c.tromp@live.nl of 
Miranda Winkels - mirandawinkels17@gmail.com

Het bestuur van vv GEO, 
‘De club met ballen’

Door de versoepeling van de 
coronamaatregelen per 16 maart 

kan er weer in kleine groepjes 
buiten getraind worden. GEO 1 
maakte daar direct gebruik van. 

(foto Koos van de Belt)
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Op 15 maart is het op de kop af een heel 
jaar geleden dat Gré Entjes begon aan haar 
dagboek in coronatijd. Zij heeft al vier grote 
schrijfblokken vol geschreven over alle 
wetens waardigheden van dit afgelopen jaar. 
En het dagboek is nog niet gesloten …

Een strik erom
Gré vertelde haar verhaal over dit schrijfwerk in 
onze kerstkrant. Daarin werd ook haar relatie 
met Garmerwolde en Thesinge duidelijk. Zij 
woonde met haar man, Luit Entjes, aan de Lage-
weg waar zij een loonbedrijf hadden. Dit bedrijf 
is overgenomen door Groothoff nadat haar man 
op 52-jarige leeftijd overleed. Gré is toen ver-
huisd naar de Stadsweg in Ten Boer. Sinds 
zeven jaar woont zij, nu op 86-jarige leeftijd, nog 
volledig zelfstandig en heel tevreden in een 
voormalige aanleunwoning van Bloemhof.
Het was de bedoeling om het dagboek nu, op 15 
maart, te sluiten. Gré Entjes lacht: ‘Ik doe wel 
een strik om deze vier delen van het dagboek. 
Maar stoppen met schrijven is vers twee. Mijn 
hele dagprogramma is erop ingesteld. Kranten, 
journaal, persconferenties en actualiteiten-
programma’s heb ik heel intensief gevolgd. Uit 
de krant knip ik informatieve stukjes of opval-
lende koppen en tevens beschrijf ik groot 
(wereld-)nieuws dat in deze tijd is gebeurd. Mijn 
kleinzoon studeert geschiedenis en wil het 
graag lezen en bewaren. Ik mag graag schrijven 
en blijf dat wel doen, maar dan wel een stuk 
 minder intensief.’

Vaccinatie geeft hoop
‘De pandemie is echt nog niet overwonnen. De 
hoop is dat dit met de vaccinaties gaat lukken. 
De vraag is hoe lang corona nog onder ons is. 
We weten niet wat de mutaties van het virus 
gaan doen. Ik heb goede hoop maar weten doen 
we nog niks. Na de vaccinatie zal het ergste 
voorbij zijn en moeten we afwachten hoe lang we 
dan beschermd zijn. Hiernaast, in zorgcentrum 
Bloemhof, zijn de bewoners en het personeel 
allemaal gevaccineerd. Daar is versoepeling van 
de regels doorgevoerd. Het is code geel sinds 15 
maart: er mogen gelijktijdig twee bezoekers per 
dag op visite komen bij een bewoner. Maar de 
anderhalvemetermaatregel en de mondkapjes 
blijven verplicht. In de loop van maart wordt het 
aantal vaste bezoekers uitgebreid. Nu zal mijn 
leeftijdscategorie wel aan de beurt zijn. We 

365 dagen coronadagboek

leven hier in een goed georganiseerd land, maar 
rondom het coronabeleid was er te veel chaos. 
De groep die corona ontkent en de maatregelen 
met rellen bestrijdt vind ik onbegrijpelijk.’

Vrijheid voor jongere mensen
‘Voor de jeugd is de pandemie het lastigst 
geweest. Niet naar school kunnen en een avond-
klok is vooral voor de jongere generatie heel 
vervelend. En ook voor thuiswerkende ouders 
met jonge kinderen was het een zware tijd. Om 
nog maar te zwijgen over de gedupeerde onder-
nemers. Voor mij persoonlijk is het niet erg beper-
kend. Ik verveel me nooit. Ik wandel dagelijks een 
rondje Koopmansplein, doe boodschappen, kook 
mijn eigen potje en bezoek af en toe een paar 
bevriende mensen in de buurt. Ik verlang wel 
weer naar een ritje met de taxi naar Delfzijl en 
Appingedam of naar de dinsdagmarkt in de stad 

Groningen. Ik mag heel graag winkels kijken en 
over de markt lopen en dan ergens een kop  
 koffie drinken. Ook een rit naar mijn dochter in 
Ede en mijn zus in Schagen staat op mijn wen-
senlijst. Dat is allemaal niet van levensbelang en 
dus wacht ik het geduldig af. Ik hou van reizen 
en heb dat na mijn vijftigste pas kunnen doen. Ik 
ben met gezelschappen gereisd naar onder 
andere Zwitserland, twee keer naar Israël, de 
Noordkaap, waar ik op 21 juni de middernacht-
zon heb gezien, en naar Londen. Hier kijk ik met 
veel plezier op terug. Ik hoop echt dat die vrij-
heid voor de jongere mensen weer terug komt! 
In het stuk in de kerstkrant zei ik dat ik geen 
profeet ben, maar een profeet die brood eet. 
Gelukkig mag ik wel weten “aan Wie ik mij ver-
trouwe, al wisselen ook dag en nacht”.’

Truus Top-Hettinga

De uitjes waar mevrouw Entjes zo van kan genieten en waar ze naar uitziet, reiken vooreerst niet 
verder dan een dagelijks rondje Koopmansplein (foto Koos van de Belt)

Garmerwolde vertelt
Ergens halverwege april zullen alle bewoners van Garmerwolde het 
boekje ‘Garmerwolde vertelt’ in hun brievenbus vinden. Eén exem-
plaar per adres. Het boekje zit in een envelop. Deze envelop heeft 
wel een opdruk, maar is verder ongeadresseerd. Gooi het boekje 
dus niet ongemerkt bij het oud papier. 

In het boekje staan verhalen van een aantal Garmerwolders over hun 
herinneringen en ervaringen, beleefd in Garmerwolde gedurende de 
 periode 1940 - 1945. De bedoeling was om dit boekje vorig jaar uit te 
geven, tijdens de festiviteiten rond ‘75-jaar Vrijheid’. Dat hele gebeuren 

werd aanvankelijk een half jaar uitgesteld en vervolgens is het vervallen.
Omdat wij allen die betrokken zijn bij de totstandkoming van dit boekje niet 
willen teleurstellen, geven we dit nu alsnog uit. En wel op 16 april, de dag 
dat Garmerwolde 76 jaar geleden werd bevrijd. 
Dankzij een royale subsidie van de gemeente is deze uitgave alsnog 
mogelijk geworden.
Wij wensen u alvast veel leesplezier.

Historische Commissie Garmerwolde, 
Henk Vliem
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Reizen is zeer speciaal in deze tijden. In juli 2020 berichtten we dat 
Luc Visser (15) uit Garmerwolde een zesweekse zeilexpeditie door 
de Caribische zee ging ondernemen. Vlak na kerst vertrok hij daar-
voor per vliegtuig naar het eiland Martinique en de tweede week van 
februari was hij weer terug in Garmerwolde. We zijn natuurlijk ont-
zettend benieuwd naar zijn (jaloersmakende) verhalen! 

In de bubbel op de boot
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: het ging gelukkig door. ‘Dat 
had nog best wat voeten in de aarde,’ vertelt Luc, ‘maar Buitenlandse 
Zaken heeft twee en halve week voordat we zouden vertrekken formeel 
groen licht gegeven voor onze reis door het aan te merken als essentiële 
reis; en we zaten op de boot toch met elkaar in dezelfde ‘bubbel’. Maar 
wel onder strenge voorwaarden wanneer we ergens aan land zouden 
gaan: wij moesten dan bijvoorbeeld zelfs in de buitenlucht onze mondkap-
jes ophouden. En we hebben allemaal een stuk of zes coronatesten 
ondergaan.’ De eerste daarvan kwam tien dagen voor vertrek met daarna 
een strikte thuisquarantaine met het hele gezin. Treurig was dat er een 
meisje positief testte, maar zij kon nog overgeplaatst naar een zeilreis 
later dit jaar. Vlak voor de terugvlucht, op het vliegveld van Paramaribo, 
bleek er nog een leerling een false positive testuitslag te hebben. ‘Dat was 
nog wel even nagelbijten, want dan had niemand van ons het vliegtuig 
naar Schiphol in gemogen. Dan hadden we dus met z’n allen per boot de 
Atlantische oceaan over moeten zeilen, en… eigenlijk hoopten we daar 
dus gewoon op, haha.’ Duidelijk is dat de reis wel beviel. 

Dekschrobben
Genoeg corona, hoe was de zeilreis? ‘Ontzettend gaaf, en een zeer 
hechte groep. Vanwege alle Skype-meetings en Whatsappgroep-commu-
nicatie in verband met de actuele situatie, kenden we elkaar eigenlijk van 
tevoren al redelijk. Dus dat gaf een vliegende start, en dat bleef ook zo 
gedurende de hele reis.’ Hij licht toe hoe de dagen eruit zagen: ‘7.00 uur 
opstaan voor ontbijt met vaak versgebakken brood. Dat was absoluut 
geen straf, er waren twee fantastische koks aan boord. Van 8.00 – 12.00 
uur schoolles en zelfstudie (saaaai …). Ook op zaterdag trouwens. Om 
12.00 uur lunch en daarna afwas en dan van 13.00 – 14.00 uur was het 
happy hour.’ Dit bleek dekschrobben en andere scheepsklusjes in te hou-
den. ‘Van 14.00 – 18.00 uur hadden we dan zeiltraining en eigen tijd en 
daarna avondeten, op het dek met het bord op schoot. Veelal zonder 
vlees, want dat is lastig te bewaren op een schip. En daarna werd het al 
weer donker.’ In de tropen gaat de zonsondergang veel abrupter dan in 
Nederland. ‘De avonden waren erg gezellig want met 42 man was er best 
wel vaak iemand jarig en we hebben ook een geweldig oud-en-nieuw 
feestje gebouwd aan boord.’ Werd er dan ook nog geslapen überhaupt? 
‘Zeker, het was soms keihard werken op ‘t schip. Ik heb trouwens de hele 
reis in een hangmat van zeildoek geslapen. Dat sliep heel fijn!’

Luc Visser terug van ‘school-op-zee’-expeditie

Zeeschildpad
Op zondagen en in de vrije uren werd er uiteraard op het dek gehangen, 
gezwommen, gesnorkeld, en van het dek ‘getarzand’ met een touw aan 
een ra. En als er werd aangelegd bij een eiland dan gingen ze uiteraard 
het land op. ‘Of het strand op. We gingen een keer snorkelen op een 
prachtig rifeiland met kraakhelder water en koraal. Er kwam toen nog een 
zeeschildpad langs me zwemmen, best groot zo’n beest.’ Ook deed Luc 
andere ervaringen op aan wal. ‘Op Sint Maarten waren de gevolgen van 
de orkaan van een paar jaar geleden nog steeds erg aanwezig. Veel 
“ducttape-oplossingen”. Het is sowieso geen welvarende gemeenschap, 
en als je mensen erover sprak bleek die heropbouw nogal obscuur te zijn 
verlopen, en nog steeds.’

Luc: ‘De zes weken zijn voorbijgevlógen. Het was bij terugkomst weer 
even goed wennen aan alle afstandhoud-dingen en zo. Maar ik wil zoiets 
zeker nog eens doen. Misschien over een tijdje op een van die Deense 
marinezeilschepen.’ Klinkt goed Luc!

Harjo de Poel

Luc aan het roer (eigen foto)
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Agenda

Colofon
Contactpersoon redactie 
Garmerwolde
Hillie Ramaker-Tepper 050 541 5335
Thesinge
Metha Nijkamp 050 30 23217
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  
30 april 2021
Kopij inleveren uiterlijk zaterdag  
17 april vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16

Foto van de m
aand

Jong en zelfverzekerd (foto Patrizia Meijer)

Vrijdag 9 en 23 april
Ten Boer, Boltweg 1; 
vanaf 13.00 uur: gratis inleveren 
snoeihout door inwoners van 
gebied Ten Boer.
Zaterdag 10 april 
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen 
oud papier.

Het maar in Thesinge is in de loop van de jaren 
voor ongeveer de helft van de diepte dicht-
geslibd. Waterschap Noorderzijlvest gaat het 
Geweide dit voorjaar uitbaggeren vanaf de dam 
bij de ijsbaan tot voorbij de brug, een traject van 
ongeveer 600 meter. De werkzaamheden zijn 
eind maart gestart en duren ongeveer vijf weken.

De werkwijze
Het baggerslib zal worden verwijderd door mid-
del van een schuifboot (onderwaterbulldozer) of 
een graafmachine met beunbak (drijvende con-

Maandag 19 april
-  Garmerwolde; 8.30 - 9.30 uur: 

Chemokar t.o. Koningsheert.
-  Thesinge; 9.45 - 10.45 uur: 

Chemokar op het Hendrik 
Ridderplein.

Vrijdag 30 april
Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 
Ophalen oud papier.

Baggerwerk in Thesinge
Overlast
Vanwege de grote hoeveelheid slib die afge-
voerd moet worden, zal er erg veel vracht verkeer 
door het dorp gaan. Voor de vrachtwagens gel-
den strikte snelheidsregels. De bedoeling is dat 
het doorgaande verkeer zo weinig mogelijk hin-
der heeft van het transport. Al is de kans groot 
dat je met 20 km per uur achter een vrachtwagen 
aan moet rijden. Meer informatie over deze 
werkzaamheden vind je op thesinge.com
(bericht Vervolgoverleg bagger  werk  zaam heden).

Aly Pepping

tainers) die de baggerspecie over water naar 
drie overslaglocaties zullen transporteren. Daar 
schept een kraan het baggerslib vanuit de 
watergang op een vrachtwagen, die het vervol-
gens afvoert naar een verwerker of een depot.
Er komen laadplekken bij de ijsbaan, bij de brug 
(aan het begin van de Kerkstraat) en ten zuiden 
van de brug. De wagens die bij de ijsbaan 
 geladen worden, rijden over rijplaten door het 
land naar de Lageweg. De rest van het vervoer 
gaat over de G.N. Schutterlaan, de Kerkstraat 
en verder.

Wist u dat…
•  er ook dit jaar Zummerspeulen voor de jeugd van Garmerwolde en 

Thesinge worden georganiseerd?
•  er ook weer een verkoop van eenjarige planten wordt georganiseerd 

om geld in te zamelen voor de Zummerspeulen? 
•  de planten weer worden geleverd door Eldorado in Zuidwolde?
•  u de planten kunt bestellen op www.thesinge.com/plantenactie?
•  u dat voor 25 april moet doen? 


