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Langs het tuinpad van mijn (groot)ouders

Hendrik Ridderplein 5

Renger geflankeerd door Thom (links) en Rick, Thomas (op de fiets gekomen vanuit Ten Boer) en 
Korrie voor hun woning (foto Koos van de Belt)

Op Hendrik Ridderplein 5 in Thesinge wonen 
Renger en Korrie de Vries-Veldman. Hun 
vier kinderen, Ria, Martje, Thom en Rik, 
zijn er geboren. Ria woont nu in Delfzijl en 
de jongste drie wonen nog thuis, hoewel 
Thom als internationaal vrachtwagenchauf-
feur veel van huis is. De voornamen van de 
kinderen zijn afgeleid van de voornamen 
van hun grootouders. Behalve die van Rik. 
Hij zou eigenlijk vernoemd moeten worden 
naar opa Kees Veldman. Maar die naam was 
al veel vaker in de familie Veldman gegeven 
en daarom is Rik vernoemd naar zijn eigen 
vader: Renger. Het hele gezin is geboren en 
getogen in Thesinge. 

Opa Geert en oma Martje Ridder-Vegter
Het huis van Renger en Korrie aan het Hendrik 
Ridderplein is rond 1917 gekocht door de opa 
van Renger. Dit was Geert Ridder, getrouwd met 
Martje Vegter. Opa Geert werkte bij boer Dijk in 
Klunder. Hij heeft met financiële hulp van de 
boer dit huis kunnen kopen. Van oorsprong 
 stonden er nog twee oude huizen achter die 
afgebroken zijn, zodat opa en oma een grote 
moestuin konden aanleggen en een heleboel 
kippen konden houden. Ernaast, op de plek 
waar ‘Brijventer’ Mollema zijn bedrijf had, stond 
een schuur van boer Jansen. Renger herinnert 
zich dat er in zijn jeugd heel veel ratten in het 
graan zaten.
Geert en Martje Ridder kregen twaalf kinderen 
van wie er vijf rond de geboorte of heel jong zijn 
overleden. Het jongste kind uit het gezin was 
Henderika, de moeder van Renger. Zij trouwde 
met Thomas de Vries uit Ten Post. En zij bleef 
wonen in het ouderlijk huis waar ook opa Geert 
tot zijn overlijden in 1970 bij hen heeft in gewoond. 
Oma Martje was al overleden in 1950. De vader 
van Renger, Thomas de Vries, is nu 91 jaar en 
woont nog steeds zelfstandig in Ten Boer. Vlak 
nadat Rengers ouders daar zijn gaan wonen is 
moeder Henderika overleden. Henderika was 
een zus van Hendrik Ridder die in de oorlog in 
1944 vanwege zijn verzetsdaden gefusilleerd is 
in Westerbork. Ter nagedachtenis is de plek 

waar hij geboren is, het Hendrik Ridderplein 
genoemd en staat er op Smidshoek een kunst-
werk als eerbetoon aan deze verzetsheld.

Vader Thomas en moeder Henderika de 
Vries-Ridder
Renger is de jongste zoon uit het gezin de Vries. 
Hij kon het huis 28 jaar geleden van zijn ouders 
kopen toen zij besloten om naar Ten Boer te 
verhuizen. Na zijn huwelijk met Korrie Veldman 
hebben zij flink verbouwd. ‘Mijn ouders hebben 
na het overlijden van opa in 1970 al heel veel 
gedaan. De bedsteden zijn eruit gehaald en zo 
ontstond een grote keukenruimte. Moet je voor-
stellen dat er met negen mensen geleefd werd 
in dit huis. Boven was er nog helemaal niks en 
de kinderen sliepen met z’n drieën in een bed-
stee. De voorgevel is vernieuwd en de kleinere 
ramen zijn vervangen door één groot raam. Als 
wij naar oude foto’s kijken dan vinden we dit best 
jammer. Het ouderwetse aanzicht vinden we 

mooier. Maar ja, dat gebeurde in de zeventiger 
jaren. Mijn oudste broer Jaap is drie jaar gele-
den overleden. Hij was twaalf jaar ouder dan ik. 
Broer Geert woont in Sappemeer. Ik heb de zelfde 
naam gekregen als mijn overleden broer Renger. 
Hij is als tweejarig kind verdronken in het Maar. 
Dit was in ’64. Oudere Thesingers weten zich dit 
drama nog heel goed te herinneren. Ik ben 
geboren in ’68. Toen ik tien was is de schuur van 
Jansen naast ons afgebroken en zijn de huizen 
in de Bakkerstraat gebouwd. Hiervoor is de 
grond met de grote moestuin van mijn vader 
verkocht. Gelukkig hield hij nog een stuk tuin 
over, want zonder het zelf verbouwen van aard-
appelen en groente kon die generatie niet.’

Renger en Korrie de Vries-Veldman
Korrie is opgegroeid aan de Molenweg 29, 
tegenover de begraafplaats, in het huis waar 
vroeger de uitleen van Het Groene Kruis geves-
tigd was. Zij is de jongste van de zes kinderen 
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van Kees en Martje Veldman-Vegter. Haar vader 
reed op een vrachtwagen van WEB transport uit 
Harkstede. Vader Kees overleed plotseling in 
1983. Korrie verhuisde later met haar moeder 
naar de Bakkerstraat toen haar broer het huis 
aan de Molenweg overnam. ‘Dat was wel even 
wennen om wat meer tussen de mensen te 
wonen. Wij waren veel ruimte gewend. Renger 
en ik schelen drie jaar in leeftijd en zijn hier in het 
dorp naar de Protestants Christelijke lagere 
school gegaan. Ook zijn we allebei lid van de 
Christelijk Gereformeerde kerk. Doordat bij ons 
thuis aan de Molenweg altijd geklust werd aan 
auto’s kwam Renger er vaak. Daar kregen we 

wel een oogje op elkaar. Later raakte het aan in 
disco Fame in Bedum.’
Renger heeft geleerd voor timmerman en met-
selaar, maar nooit in dat vakgebied gewerkt.  
Hij begon bij een constructiebedrijf en tot op 
heden werkt hij al 29 jaar bij Reinigingsservice 
Peter Kuil. 
Korrie heeft, totdat de kinderen kwamen, 
gewerkt als interieurverzorgster in verpleeghuis 
Innersdijk op een afdeling met demente bewo-
ners. ‘Mijn moeder, Martje Veldman-Vegter, 
woont nu in De Lindenhof in Ten Boer. In mijn 
vroegere werk had ik veel plezier met de 
demente bewoners. Wat praatjes maken in een 
gezellige sfeer vond ik toen heel leuk. Nu 
dementie ook mijn eigen moeder heeft getroffen 
voelt dat een stuk moeilijker. We mochten er 
eerst niet heen vanwege de coronamaatrege-
len. En nu zie ik er tegenop omdat ze ons niet 
meer herkent.’ 
Toen de kinderen groter werden, heeft Korrie 
haar oude vak weer opgepakt en nu werkt zij 
alweer 12,5 jaar met heel veel plezier ook bij 
Peter Kuil in de verschillende vestigingen. 
In het dorp kent iedereen Renger van het  
toneel bij WWK. Hij heeft al heel wat hoofd-
rollen ge speeld in vaak dolkomische stukken. 

Moeder Henderika met opa Geert rond 1970
(foto’s archief familie de Vries)

Bruid Henderika Ridder met haar broer en zusters 
op 25 augustus 1955 voor het ouderlijk huis

Oma Martje en dochter Henderika rond 1945

Dat talent komt volgens Renger van de familie 
 Ridder. Helaas konden de toneelvoorstellingen 
al twee keer niet doorgaan. Renger hoopt dan 
ook van harte dat er volgend jaar weer een voor-
stelling mogelijk is.

Truus Top- Hettinga

Nabij de kerk in Garmerwolde is in 2008 een éénkamer etagewoning 
geplaatst, voor een zeer specifieke doelgroep. Deze is echter nog nooit 
bewoond geweest. Nou ja, afgezien van een krakend paar nijlganzen 
die incidenteel gebruik hebben gemaakt van de leegstand. Over de 
afgelopen jaren kwam er wel eens een enkele ooievaar langs voor 
bezichtiging, maar dat was het dan ook. 
Tot er eind maart weer een bezichtiging was. Deze keer bleef de ooie-
vaar langer dan een dag. Hij/zij werd zelfs vergezeld door een partner. 
Het ooievaarspaar bleek enthousiast over de etage en begon al snel 
met het aanvliegen van meubilair (takken) om de boel in te richten. 
Getuige de foto ook niet zonder doel. Het lijkt erop dat dit paar zich 
gesetteld heeft in Garmerwolde en dat er misschien weldra gezinsuit-
breiding komt. We heten ze van harte welkom in ons dorp en hopen 
van harte dat ze blijven! Gun ze de komende tijd alstublieft hun ruimte 
en rust, anders gaan ze wellicht toch weer elders nestelen. Kom niet 
te dichtbij, loop zeker niet het erf op: ze zijn perfect te oberveren vanaf 
de Stadsweg of het kerkterrein.

Harjo de Poel

Nieuwe bewoners Garmerwolde

Binnenkort gezinsuitbreiding aan de Dorpsweg? (foto Margriet de Haan)
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Freddy Riddering werd op 8 maart 1934 ge-
boren als kind in een kermisgezin. In 1921 
had zijn vader Herman Riddering het roer 
 omgegooid en de overstap gemaakt van bin-
nenvaartschipper naar kermisexploitant. De 
eerste jaren varende met een kermisattractie 
en het - toen 28 jaar oude - draaiorgel type 
Heinrich Voigt. In 1925 werd samen met een 
familielid een cakewalk (een kermisattractie 
met hindernissen waar je doorheen loopt) 
gekocht. Maar al gauw besloot Herman voor 
zichzelf een nieuwe cakewalk te bouwen en 
in 1929 werd het schip bij Garmerwolde af-
gemeerd in het Eemskanaal, ter hoogte van 
de plek waar nu de familie Ritsema woont. 

Slapen onder het draaiende orgel
Vervolgens voer hij met motorschip Johanna 
naar verschillende plaatsen waar de cakewalk 
werd opgebouwd, samen met het draaiorgel 
Heinrich Voigt. Dit was toen het enige muziek-
vermaak op de kermissen. De kleine Freddy 
heeft heel wat uren in een kistje onder het draai-
ende orgel liggen te slapen. In die tijd werd ook 
de bodem voor zijn liefde voor het houden van 
draaiorgels gelegd. 
In 1957- ‘58 kwam er een woonwagen. Al snel 
werd hun een winterstalling aangeboden en die 
accepteerden ze en zo stonden ze in 1958- ‘59 
naast Café de Leeuw. Daar ontmoette Freddy 
molenaarsdochter Tiny Leugs met wie hij meer 
dan 65 jaar lief en leed deelde en met wie hij 
twee kinderen kreeg: Herman en Jeanette. En 
twee klein- en vier achterkleinkinderen.
De muziek op de kermis veranderde, maar de 
liefde voor draaiorgels bleef, zo ook de Heinrich 
Voigt. Gestaag werd het arsenaal draaiorgels 
uitgebreid. Toen de coronacrisis uitbrak, deed 
dit Freddy aan zijn jonge jaren denken: toen gin-
gen ze in het naseizoen met het draaiorgel langs 
de huizen voor een paar centen, nu ging de 
familie Riddering met bijvoorbeeld de Fledder-
bosch of de Freddy bij verzorgingshuizen langs 
om euro’s te verdienen. 

Monnikenwerk
In 1972- ‘73 is Freddy met zijn gezin verhuisd 
naar de Grasdijkweg, naar een huis met loods. 

Orgelman Freddy Riddering 1934 – 2021

klanken uit het draaiorgel moeten goed - nee 
precies! - zijn. Zijn orgel De Molleboon was half 
2020 klaar. Door corona is het vele maanden 
opgeschoven, net als de op maat gemaakte 
aanhangwagen. En denk nu niet aan een hand 
aangedreven draaiorgel, nee … een orgel met 
een motortje. De muziek die het ten gehore 
brengt, staat niet in een orgelboek maar op een 
usb-stick, want je moet wel met de tijd meegaan, 
volgens Riddering. Het is jammer dat hij niet 
meer mee heeft mogen maken dat het orgel in 
de huifaanhangwagen staat, maar de muziek 
van De Molleboon zal nog heel lang en zuiver 
blijven klinken!

Op 24, 25 en 26 februari 2021 lag Freddy Rid-
dering opgebaard in de hem zo dierbare loods 
tussen zijn zo geliefde draaiorgels en muziek: 
de 125 jaar oude Heinrich Voigt bij het hoofd-
einde, de ‘volgelingen’ ernaast. Hier hebben 
veel mensen afscheid genomen van een man, 
(schoon)vader, (over)opa, vriend, kennis en een 
goed mens voor het rijdend erfgoed van draaior-
gels. Met de erehaag op zaterdag werd dat ook 
duidelijk gemaakt. Zeer indrukwekkend, volgens 
de familie.

Sieb-Klaas Iwema

Freddy Riddering (foto Sieb Klaas Iwema)

Deze kwam goed van pas: ze konden er mooi 
onderdak nieuw spul voor de kermisattractie 
maken, zoals een suikerspin kraam. En later 
kon hij er ook goed zijn hobby, het onderhouden 
van draaiorgels, in uitoefenen en bijvoorbeeld 
met een lintzaag of ander gereedschap verfijnde 
onderdelen maken. Het restaureren en onder-
houden van draaiorgels is monnikenwerk en 
vereist rust. En de ultieme  beloning kwam: of de 
familie Riddering met de Fledderbosch naar 
Kuala Lumpur in Maleisië wou komen. Ja 
natuurlijk! Een hoogtepunt voor de familie. Ze 
gingen er zelfs voor een tweede keer heen.
Maar Freddy Riddering genoot ook zeer van het 
Rondje Nostalgie in  Garmerwolde, eens in de 
twee jaar. Prachtig vond hij het! En niet alleen 
die draaiende orgels bij hem thuis. Nee, het hele 
rondje was mooi met al dat oude spul en zoveel 
draaiende orgels. Ondertussen werd met klein-
zoon Freddy de Stichting Draaiorgelvrienden 
Groningen in het leven geroepen voor het in 
stand houden van de draaiorgels in het alge-
meen. En alhoewel hij al meerdere draaiorgels 
in bezit had, was de honger nog niet gestild en 
gaf Freddy senior in 2017 opdracht voor het 
maken van een geheel nieuw draaiorgel. Vele 
malen zijn ze naar de orgelmaker in Zaltbommel 
geweest om te kijken en te luisteren, want de 

Van de redactie
Abonnementsprijzen
De prijs van een abonnement op onze krant is al 
jaren gelijk gebleven. Dat blijft ook zo voor ieder-
een die de krant krijgt in Garmerwolde, Thesinge, 
Ruischerbrug en Ten Boer. 
Er zijn ook abonnees die de krant met de post 
krijgen. Omdat de prijs voor de postzegels al 
een aantal jaren hard stijgt, zijn we genoodzaakt 
voor de postabonnementen de portokosten te 
verhogen naar 34 euro. Postabonnees kunnen 
op de portkosten besparen door te kiezen voor 
een e-mailabonnement. Meer dan de helft van 
onze postabonnees heeft dit jaar al gekozen 
voor een e-mailabonnement.

Incasso’s
Op 7 mei vinden de incasso’s plaats voor de 
abonnees die daarvoor een machtiging hebben 
afgegeven. Het betreft het abonnementsgeld voor 
de periode april 2021 t/m maart 2022. Er zijn nog 
steeds veel abonnees die geen machtiging heb-
ben afgegeven en daardoor een rekening krijgen 
die 3 euro hoger uitpakt dan een abonnement per 
incasso (zie colofon). Degenen die voor de vol-
gende periode de G&T willen machtigen voor de 
inning van het abonnementsgeld kunnen gebruik 
maken van het aanmeldformulier op www.gentex-
press.nl/contact. Geen internet? Haal dan een 
formulier op bij een van de redactieleden. De 
incasso’s worden alleen gebruikt bij abonnees. 
Adverteerders krijgen altijd een rekening. 

Tjakko Tjakkes, penningmeester

Woning gezocht in Thesinge
Wij zijn een betrokken en jong gezin met vier 
kinderen in de leeftijd van 13, 11, 9 en 3 jaar. 
Wij wonen in de stad Groningen maar zijn op 
zoek naar rust en ruimte. Graag willen wij in 
Thesinge komen wonen en zoeken een fijn 
huis met een grote tuin om nieuwe avonturen 
te beleven. 
Bent u of kent u iemand die zijn of haar huis wil 
verkopen, dan horen wij het graag! U kunt een 
e-mail sturen naar: huisinthesinge@ziggo.nl 
of bellen naar: 06 10 355 571.

Groetjes van de familie Kreeft
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Paaseieren zoeken
Tweede paasdag had de paashaas een digitale paaseierenzoektocht uit-
gezet. Op drie plekken in Garmerwolde waren eieren met een QR-code 
verstopt. In de ochtend konden kinderen hier naar zoeken en de codes 
inscannen met behulp van een telefoon. 
Het was een zoektocht met barre weersomstandigheden, maar toch 
waagden zich tien teams buiten. Na afloop konden de deelnemers een 
zakje met traktatie ophalen bij de paashaas.
  

Yolande van Dijken

Barre zoektocht door Garmerwolde
(foto Yolande van Dijken)

Autopuzzeltocht door gemeente Ten Boer
Als geheel coronaproof paasactiviteit was er dit jaar vanuit Dorpsbelangen 
Garmerwolde een autopuzzeltocht georganiseerd. In ongeveer tweeën-
half uur leidde de tocht je in dertien multiplechoicevragen langs allerlei 
historische bezienswaardigheden in de voormalige gemeente Ten Boer. 
Je kon de tocht ook in etappes maken, want het bleef allemaal redelijk 
dicht bij huis. Bovendien viel er een leuke prijs te winnen, beschikbaar 
gesteld door Agrishop. 
Rond de paasdagen hebben uiteindelijk 25 puzzelteams de tocht gedown-
load. Drie teams hebben een oplossing ingezonden en daaruit is uitein-
delijk een winnaar getrokken. 

Van Boltklap tot Stoneyschuiven 
Het was een erg leuke en ook leerzame puzzeltocht die ontzettend goed 
in elkaar zat. Op gezette plekken ging je de auto uit om bijvoorbeeld het 
antwoord te zoeken op een informatiebord, maar soms werd er ook net 
iets meer actie en inzicht gevraagd. 
Het bracht menigeen langs plekjes waar ze nog nooit waren geweest, of 
niet eens van wisten. Had u bijvoorbeeld al eens gehoord van Boltklap, of 
Stoneyschuiven? Ook kom je langs een kerkje in the middle of nowhere, 
met een historisch zeer interessant en zelfs een beetje sinister ogend 
kerkhof: wat een briljante plek! En dat allemaal in onze eigen (voormalige) 
gemeente. Uiteindelijk leidde de tocht naar een ogenschijnlijk simpel te 
vinden punt …

Nieuwsgierig? Je kunt de puzzeltocht nog steeds doen! Hij is te vinden via 
de Facebookpagina van Dorpsbelangen Garmerwolde en direct via 
https://jeroenschwab.nl/puzzeltocht. Blijf daarnaast de ogen en oren goed 
openhouden, want er is een nieuwe activiteit op komst!

Yolande van Dijken (ontwerper van de puzzel) reikt de prijs uit aan 
winnaars Harjo en Marja de Poel (foto Margriet de Haan)

Normaliter is dit de mooiste en spannendste periode van het 
voetbalseizoen. Ons sportpark is klaar voor intensief gebruik, 

maar wij moeten nog even geduld hebben met elkaar. Als bestuur merken 
wij dat onze leden staan te trappelen om weer normaal te mogen sporten. 
Wij hopen net als iedereen dat de maand mei ons meer mogelijkheden 
gaat bieden. 
Op dit moment zijn de binnenklussen afgerond door een team van gewel-
dige vrijwilligers; dank hiervoor. Onder leiding van Bert Harms worden nu 
plannen gemaakt voor de buitenklussen rondom de velden en de kantine. 
In dit kader zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons in de komende maan-
den zouden willen helpen met verfwerkzaamheden. Mocht u tijd en zin 
hebben om de vereniging te helpen met deze klus dan kunt u zich melden 
bij Bert Harms (06 52 347 189).
Binnenkort zullen wij weer in overleg gaan met de gemeente over de 
nieuwe gemeentelijke tarieven en wat dit voor onze vereniging gaat 
 betekenen. De berichten uit de media zijn duidelijk, de tarieven gaan in de 

GEO thuis
komende jaren geleidelijk stijgen. Ook is het inmiddels duidelijk wie de 
komende jaren het terreinbeheer van de sportparken gaat verzorgen voor 
de gemeente Groningen. Wij verwachten binnenkort met deze partij om 
tafel te gaan om goede afspraken te kunnen maken.
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen worden al weer opgestart, 
zodat onze nieuwe SJO-teams in juni kunnen worden aangemeld bij de 
KNVB. Uiteraard is er alle ruimte voor nieuwe jeugdleden en kunnen deze 
geheel vrijblijvend meetrainen om kennis te maken met vv GEO. Ook het 
jeugdteam JO-18 is fanatiek aan het trainen op de maandagavond en 
heeft nog steeds enkele leden nodig om zich te kunnen inschrijven voor 
de competitie van volgend seizoen! 
U kunt hiervoor contact opnemen met onze jeugdcoördinatoren 
Maarten Tromp, m.c.tromp@live.nl of 
Miranda Winkels, mirandawinkels17@gmail.com

Het bestuur van GEO, ‘De club met ballen’
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KinderzwerfboekStation bij 
OBS Garmerwolde
Op 25 maart 2021 is bij OBS Garmerwolde een Kinderzwerfboek-
Station in gebruik genomen. Iedereen uit de omgeving van Garmer-
wolde kan hier terecht voor een zwerfboek.

Alle kinderen moeten kunnen lezen!
Kinderzwerfboek is een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp en 
stimu leert lezen door zoveel mogelijk KinderzwerfboekStations op te 
 richten zodat álle kinderen (gratis) kunnen lezen. Het fonds heeft een 
fantastisch pakket kinderboeken gedoneerd voor dit project. 
Marjanke Schiphof, leerkracht en StationsChef, is blij verrast met het 
enthousiasme van het team, de kinderen én hun ouders om het station tot 
een succes te maken. Na een oproep zijn er op school al veel leuke kinder-
boeken ingezameld. De ouderraad heeft ook haar steentje bijgedragen, 
door een mooi gepimpte kast gratis ter beschikking te stellen. 
De kast staat bij de ingang van het schoolplein en is een echte eyecatcher 
geworden. 

Wat zijn zwerfboeken?
Kinderzwerfboeken zijn boeken die zwerven van kind naar kind. De boe-
ken zijn te herkennen aan de zwerfsticker. Op de sticker staat een code 
waarmee het boek via onderstaande website te volgen is. In de kast staan 
verschillende soorten boeken zoals onder andere prentenboeken, strip-
boeken, spannende boeken en informatieve boeken.

Hoe werkt het?
Kinderen mogen telkens één boek gratis meenemen om te lezen en moe-
ten daarvoor in de plaats een ander leesboek in de kast zetten. Als het 
boek is uitgelezen, begint het boek aan een nieuwe zwerftocht doordat het 
ingeleverd wordt bij een ander Zwerfboekstation (op bijvoorbeeld scholen, 
in wachtkamers, winkels) of bij hetzelfde station. De afgelopen jaren zijn 
al een miljoen zwerfboeken op een spannende tocht gestuurd. Maar dat 
kunnen er nog veel meer worden! Meer informatie is te vinden op: 
www.kinderzwerfboek.nl

Marjanke Schiphof
Karlijn en Roald op zoek naar een leuk boek (foto Marjanke Schiphof)
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Vroeger, en dan bedoel ik ruim honderd 
jaar terug, had het Eemskanaal een stuk of 
negen tien bruggen, allemaal draaibruggen. 
Vanaf het Verbindingskanaal in Stad tot aan 
de Eems bij Delfzijl. Eigenlijk had elk dorp of 
stad aan het kanaal wel één of meer bruggen 
in de directe omgeving. Dat zorgde voor veel 
ongemak voor de schippers, want die heb-
ben natuurlijk het liefst een onbelemmerde 
vaarweg. Logisch toch.

Van negentien naar vier bruggen
Aan het einde van de Tweede Wereld Oorlog 
zijn alle bruggen opgeblazen door de Duitsers. 
Op één na dan. De brug van Garmerwolde 
hoefde namelijk niet opgeblazen te worden want 
die lag gehavend op de kanaaldijk. Een jaar eer-
der was deze brug aangevaren en dusdanig 
beschadigd dat hij op de kant werd gelegd. Na 
de oorlog werden een aantal bruggen wel her-
steld maar ook werden een aantal bruggen ver-
vangen door pontjes. Toen het Eemskanaal in 
het begin van de jaren zestig van de vorige 
eeuw verbreed werd, was dat tevens een mooie 
gelegenheid om het aantal pontjes en bruggen 
nog verder te beperken. De pontjes verdwenen 
allemaal en de bruggen werden beperkt tot een 
viertal. Misschien vijf. Dat ligt eraan in welk jaar 
je telt want in de laatste veertig jaren zijn er weer 
een aantal bruggen bijgekomen.
Die oude draaibruggen zagen er ongeveer uit 

Verdwenen bruggen Eemskanaal
zoals de Trompbrug over het Verbindingskanaal 
in Stad. Hoe de bruggen en pontjes van Wolter-
sum en de Washuisterweg er echt hebben uitge-
zien kunt u sinds een paar maanden zien op een 
tweetal infopanelen. De ene staat in Woltersum 
bij het oude bankje op de dijk en de andere bij 
het gloednieuwe bankje aan het eind van de 
Washuisterweg. Op een mooie lentedag moet u 
beslist even de fiets pakken en over de dijk 
langs die infopanelen rijden. Een mooi ritje en u 
steekt iets op over uw omgeving. Als er tussen 
schrijven van dit artikeltje en verschijnen van de 
krant geen verrassingen meer opduiken dan zijn 
er, als u dit leest, nog twee infopanelen bijge-
komen. Eentje in Ruischerbrug, ongeveer op de 
plek waar vroeger de oprit naar de brug over het 
Eemskanaal was (hoek Rollen/Roeierspad). En 
eentje in Garmerwolde, aan het einde van de 
Geweideweg. Bij het bankje op de dijk.

Compensatie voor ongemak inrichting slibdepot
Waarom deze infopanelen over die oude ver-
dwenen bruggen, vraagt u zich nu vast af. Dat is 
een lang en een beetje ingewikkeld verhaal. In 
het kort zit dat zo: een aantal jaren geleden 
stelde het waterschap Noorderzijlvest een aar-
dige som geld beschikbaar als compensatie 
voor het ongemak dat het inrichten van het slib-
depot achter de rioolwaterzuivering in Garmer-
wolde met zich mee zou brengen. Voor het 
beheer van dat geldpotje werd het Plusfonds 

Dijkpark opgericht. Het Plusfonds Dijkpark 
nodigde de bewoners van Garmerwolde uit om 
met ideeën te komen hoe dat geld het beste 
besteed kon worden. Eén van de gehonoreerde 
ideeën was het idee van Anne Wietsma: ‘plaats 
op de plek waar vroeger een brug lag een bord 
met daarop informatie over die verdwenen 
brug’. Aan de Historische Commissie Garmer-
wolde werd vervolgens door het Plusfonds 
gevraagd om een ontwerp te maken voor die 
borden en daarna om die borden dan ook maar 
te maken. Plaatsen van die infopanelen zou dan 
door de aannemer van het nieuwe fietspad op 
de dijk kunnen gebeuren. Tenminste als alles 
netjes geregeld was met vergunningen en zo. 
En daar ging het mis. Voor het laatste stuk van 
het fietspad (Washuisterweg-Woltersum)  konden 
de infopanelen nog wel in de vergunningspro-
cedure meegenomen worden. Maar in de ver-
gunning voor het eerste stuk fietspad (Ruischer-
brug-Garmerwolde) ontbraken de infopanelen. 
Voor het plaatsen van die borden is daarom 
onlangs alsnog een aanvraag voor een omge-
vingsvergunning en voor een watervergunning 
ingediend. Beide vergunningen zijn nu binnen.
Dorpsbelangen Garmerwolde is de eigenaar 
van deze vier infopanelen. Zonder eigenaar 
namelijk geen vergunning. Dorpsbelangen gaat 
dus gedurende een aantal jaren zorgen voor het 
onderhoud en/of het verwijderen van de pane-
len. Voor het bord in Ruischerbrug is de Wijk-
raad bereid het schoonhouden van het infopa-
neel op zich te nemen.

Historische Commissie Garmerwolde,
Henk Vliem

Draaibrug 5 aan de Washuisterweg in Ten Boer anno 1939 (foto archief Eltje Ridder)

Het infopaneel bij Garmerwolde  
(foto Henk Vliem)
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In december is Johan Kuiper aan De Dijk op 
nummer 1 komen wonen. Aan het huis hoef-
de helemaal niks te gebeuren. Het is door 
de vorige bewoners in elf jaar tijd van top 
tot teen verbouwd. Het voorhuis is een ruim 
woongedeelte met open keuken. Daar staat 
een luxe fornuis in met een grote oven. Dat 
komt goed van pas want Johan houdt van 
koken. In het achterhuis heeft hij een ruime 
slaapkamer en een moderne badkamer. 
Doordat er voor licht en ruimte is gekozen 
kijk je in de woonkamer tegen het fraai afge-
werkte dak aan met daarin dakvensters.

Zoektocht
Johan zocht vanuit een huurwoning in Noord-
laren al geruime tijd naar een geschikte woning. 
Dankzij zijn collega en nu buurman van twee 
deuren verderop, Marc ten Cate, was hij vroeg-
tijdig op de hoogte van de verkoop van dit huis. 
Toch was het nog spannend of hij het in zijn bezit 
kon krijgen. Er waren namelijk 155 belangstel-
lenden! ‘Deze plek is uniek en ik ben blij met de 
ruime tuin achter. Het is nu een wildernis, maar 
ik heb er mooie plannen voor. Ik ga er een 
hobby/werkruimte bouwen met een logeerplek. 
En de tuin wil ik daarna aanpakken.’

Pekelder roegbainder
Johan is 55 jaar geleden geboren in Nieuwe 
Pekela. ‘Ik ben een Pekelder roegbainder’, lacht 
hij. ‘Ik heb op heel veel plekken in de stad 
 Groningen en in de provincie gewoond. Mijn 
opleiding heb ik gevolgd aan de Autoschool in 
Driebergen. Ik heb tien jaar in de autobranche 
gewerkt en eind jaren negentig heb ik me laten 
omscholen in de ICT. Er was werk te over bij 
grote bedrijven zoals KPN en NAM. Ook heb ik 

Nieuwe bewoner Thesinge

bij verschillende gemeenten gewerkt als zzp’er. 
Sinds een jaar werk ik bij GGZ Drenthe als func-
tioneel applicatiebeheerder van zorgpakketten 
en heb ik een vast contract. In mijn werk ben ik 
verantwoordelijk voor het functioneren van de 
software en de beveiliging ervan ten behoeve 
van het leveren van optimale zorg.’

Thuiswerken
‘Ook ik werk tegenwoordig vanuit huis. Ik heb de 
grote tafel helemaal ingericht als werkplek en 
dat bevalt me prima in dit huis. Poes Dirk vindt 
het wel gezellig, maar ik mis mijn collega’s en de 
spontane contacten op de werkvloer. Nu over-

leggen we via de computer en dat is nodig, maar 
niet ideaal. Toch denk ik dat we in de toekomst 
veel meer thuis zullen werken. Dan zit ik hier 
goed! Ik kan hier fijn naar mijn muziek luiste-
ren. Ik hou vooral van klassiek en jazz. In de 
vrije tijd ga ik de natuur in, want ik ben een 
enthousiaste vogelaar. En in Zoutkamp ligt mijn 
zeilboot  waarmee ik vooral geniet van tochten 
op het Lauwersmeer en de Waddenzee. Mijn 
vriendin woont in Oude Pekela en we pendelen 
wat heen en weer. Na de coronatijd hoop ik het 
dorp wat beter te leren kennen.’

Truus Top-Hettinga 

Johan voor zijn nieuwe huis aan De Dijk (foto Henk Tammens)

Vaccinatie
Zaterdag 17 april konden de zestig- tot vierenzestigjarige patiënten van 
huisarts Van Beukering zich laten vaccineren met het AstraZeneca-
vaccin. 
Ondanks de negatieve verhalen die over dit vaccin de ronde doen bleek 
de vaccinatie bereidheid onder de doelgroep groot en verliep het 
vaccineren in dorpshuis De Leeuw gestroomlijnd. Om geen vaccin 
verloren te laten gaan werd het restant aan vaccin door de medewerkers 
later op de middag en tot in de avond toegediend aan dorpsgenoten die 
in eerste instantie niet waren opgeroepen, maar die na een telefoontje 
die dag alsnog konden komen. In totaal werden er 170 prikken gezet. 
De tweede prik staat gepland op 10 juli. Voor de groep vakantiegangers 
op dat moment zal er een andere datum worden vastgesteld.

Koos van de Belt

Ton Ensing ontvangt zijn eerste prik (foto Koos van de Belt)
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Elke dag slaat de klok van de Kloosterkerk. 
Maar weten alle bewoners van Thesinge 
wel dat het eeuwenoude mechaniek iedere 
dag door iemand handmatig wordt opge-
wonden en dat al eeuwenlang? (De klok op 
de kerkzolder stamt uit het midden van de 
17e eeuw). Heel bijzonder. Nu doet de plaat-
selijke commissie van de Stichting Oude 
 Groninger Kerken dat al door de jaren heen 
en het is tijd om eens nader te horen over 
hun werkzaamheden en over wat er rond de 
oude Kloosterkerk uit 1250 zoal te doen is. 

Elke dag de lange trap op
De reden waarom ze lid zijn van de plaatselijke 
commissie van de Kloosterkerk in Thesinge is 
voor elk verschillend. Kor van Zanten (28 jaar 
lid) woont vlakbij en vindt het leuk om wat voor 
de Kloosterkerk te doen. Theo de Wit (18 jaar 
lid) woont naast het gebouw en heeft in zijn 
jeugd op een Franciscaner seminarie gezeten 
en dat geeft een band. En Pluc Plaatsman  
(30 jaar lid) vindt dat de Kloosterkerk een  
levend centrum moet blijven in het dorp. Teun 
Ton (11 jaar lid) is afwezig maar zal zich zeker 
kunnen vinden in dit alles. Ze vinden het belang-
rijk om die traditie van honderden jaren elke dag 
de lange trap naar de zolder op te gaan om de 
klok op te winden voort te zetten, iets wat ze 
beurtelings een maand lang doen. Alle drie wij-
zen ze ook op de goede onderlinge samen-
werking en de goede relatie met de stichting, de 
eigenaar van de kerk.
Naast het opwinden van de klok moet er natuur-
lijk meer gebeuren in de Kloosterkerk. Zo wordt 
de kerkdeur van april tot en met oktober dage-
lijks opengezet voor publiek. De stichting heeft 
met het project 50 Kerken Open rond deze tijd 

Oude tradities en nieuwe initiatieven

in de provincie dagelijks meer dan vijftig kerken 
openstaan voor bezoekers. Daarnaast wordt de 
Kloosterkerk verhuurd voor concerten en koren, 
met enige regelmaat is er een huwelijk, er zijn 
exposities, het gebouw moet schoongehouden 
worden en het gras op het kerkhof gemaaid.
‘Het leuke is dat er veel mensen bij de kerk 
betrokken zijn’, zegt Pluc. ‘We hebben bijvoor-
beeld de grasmaaipoule, daarin zitten samen 
met ons veertien andere dorpsbewoners die ons 
helpen met het maaien van het kerkhof. Eind 
november sluiten we het seizoen af met een 
natuurwerkmorgen om het kerkhof winterklaar 
te maken. Ook dan helpen de grasmaaiers mee, 
maar dan komen er ook andere bewoners hel-
pen. Dat is toch geweldig.’ Theo vult aan: ‘En als 
er hulp nodig is voor een klus dan staat er zo een 
grote groep dorpsgenoten klaar om te helpen.’ 
Hieruit blijkt wel dat de Kloosterkerk voor veel 
dorpsgenoten een belangrijke plaats inneemt. 
De commissie komt regelmatig samen bij Pluc 
aan de keukentafel om lopende zaken te bespre-
ken, maar het liefst houden ze het praktisch.
 
Stichting Oude Groninger Kerken stimuleert 
‘De Stichting Oude Groningen Kerken is een 
grote stimulans om ons in te zetten, die laat ons 
vrij om dat te doen wat wij belangrijk vinden’, 
zegt Pluc. Kor vertelt dat je als plaatselijke com-
missie eigenlijk een eigen winkel hebt. ‘De stich-
ting geeft je een heel grote mate van vrijheid en 
is altijd enthousiast voor nieuwe initiatieven. Zo 
konden we samen met de historische commis-
sie ons eigen mini-museum maken in het baar-
huisje.’ Theo vertelt dat er op initiatief van de 
historische commissie samen onderzoek wordt 
gedaan naar de fundamenten van het Klooster. 
Uit alle verhalen van deze drie mannen blijkt wel 

dat de stichting blij is met deze actieve commis-
sie en open staat voor nieuwe ideeën, wat weer 
stimuleert om als vrijwilliger voor deze prachtige 
Kloosterkerk te blijven werken.

Nieuwe initiatieven 
Het werk van de stichting is sterk in ontwikkeling. 
Steeds worden er weer nieuwe projecten geïniti-
eerd of afgerond. Denk aan de Schoolkerk in Gar-
merwolde of het plan om van de kerk in Onder-
dendam een museum voor de gebouwen van de 
Amsterdamse school in de provincie te maken.
Nieuw is ook dat de stichting zorgdraagt voor 
een groenbeleid. Lag voorheen de verantwoor-
delijkheid bij stenen, bij het gebouw, nu neemt 
ook het groenbeleid gericht op de biodiversiteit 
een belangrijke plek in en dat zorgt weer voor 
nieuwe initiatieven. Zo las Theo in het blad van 
de stichting over een nieuw grasmaaibeleid om 
zo de biodiversiteit te vergroten. ‘Is dat wat voor 
ons?’, dacht Theo. Na contact met de stichting 
is het kerkhof nu opgenomen in een project  
met Landschapsbeheer Groningen en wordt er 
een groenplan voor het kerkhof gemaakt. Theo: 
‘Dat is toch geweldig. Dat enthousiasme van de 
stichting dat maakt het werk ook zo mooi. 
Nieuwe ideeën zijn eigenlijk altijd welkom.’ 
Een ander project is de samenwerking van de 
stichting met SPOT Groningen, de theater -en 
concertorganisatie achter De Oosterpoort en de 
Stadsschouwburg. Dit project genaamd ODE - 
een ode aan de kerken, de mensen, het land-
schap, de kunsten - is opgezet om kerken van de 
stichting te gebruiken voor concerten en optre-
dens. Garmerwolde en Thesinge zijn als eersten 
aan de beurt: in september en oktober worden in 
Garmerwolde de eerste activiteiten verwacht, 
Thesinge staat op de planning voor november en 
december.
De ontwikkelingen in en rond de Kloosterkerk 
blijven doorgaan en dat zorgt er ook voor dat de 
plaatselijke commissie zo enthousiast haar werk 
wil blijven doen. Zo blijft die oude Kloosterkerk 
een belangrijke plek in het dorp innemen.

Irene Plaatsman

Pluc Plaatsman is deze maand de man van de 
tijd in Thesinge. Elke 24 uur moet hij daarvoor 
twee stenen, (waarvan er één zichtbaar is links 
op de foto) via een katrol tot bijna in de nok 
van het kerkdak draaien en daarmee het 
mechanische uurwerk voor stilstaan behoeden. 
Kor van Zanten, Teun Ton en Theo de Wit zijn 
hier slechts aanwezig voor de foto. Maar zij 
nemen, per toerbeurt, deze taak ook drie 
maanden per jaar op zich. 
(foto Koos van de Belt)

Ovotonde
De provincie heeft de voltage van de drie blauwe lampen lager gezet, ze zijn 
nu iets zachter blauw. En de beukenhaag is vervangen door een beuken-
haag die in de winter geen blad verliest. Ook is de haag in de lengte langer 
gemaakt. Het zal nog even duren voordat dat effect heeft op de koplampen.

Werkzaamheden Garmerwolde Industriewaterzuivering
De grote kantine, wc-units en werkcontainers van de BAM zijn inmiddels 
weg. Men is tevreden over het proefdraaien. Een dezer dagen zal er naast 
het influentgemaal en het diekpad opnieuw gras worden ingezaaid. 
De trap tegen de dijk staat er ook weer netjes bij.

Sieb-Klaas Iwema
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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
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Op vrijdag 16 april was het 76 jaar geleden dat Garmerwolde werd 
 bevrijd na vijf jaar Duitse overheersing. Na 76 jaar verscheen in Gar-
mer wolde een bundeling van de verhalen verteld door inwoners die de 
oorlogsjaren en bevrijding hebben meegemaakt. 

Henk Vliem, voorzitter van de Historische Commissie Garmerwolde, lichtte 
de aanleiding toe: ‘Vorig jaar hadden we een mooi programma klaarstaan om 
als dorp het 75-jarig bevrijdingsfeest te vieren. Die feestelijkheden hebben 
we eerst moeten uitstellen, later afzeggen door de coronapandemie. Omdat 
we iedereen die betrokken is bij de totstandkoming van het boekje niet willen 
teleurstellen, geven we dit alsnog uit. En wel op de dag dat Garmerwolde 76 
jaar geleden werd bevrijd.’
Wethouder Inge Jongman kreeg het eerste exemplaar van Garmerwolde 
vertelt, 1945-2020: 75 jaar bevrijding uitgereikt. Dat gebeurde op de begraaf-
plaats in Garmerwolde bij het graf van de familie Van der Reyden; een gezin 
van vader, moeder en zoontje dat uit Amsterdam bij familie in Garmerwolde 
een veilig onderkomen dacht gevonden te hebben. Het gezin is omgekomen 
in de nacht van 14 op 15 april tijdens een granaataanval, aan de vooravond 
van de bevrijding. Dit verhaal staat vanuit een aantal invalshoeken ook in de 
verhalenbundel.
Henk Vliem: ‘Wij vinden het belangrijk dat de verhalen over de Tweede 
Wereldoorlog verteld en gelezen blijven worden. Met deze verhalenbundel 
leveren we daaraan in ons dorp een bijdrage. Want de meeste mensen die 
het echt hebben meegemaakt, leven niet meer; met deze bundel leeft hun 
geschiedenis voort.’

Wethouder ontvangt het oorlogsverhalenboekje van Garmerwolde

Het boekje is huis-aan-huis verspreid in het weekend na 16 april en is 
daarnaast verkrijgbaar bij Agrishop en Atelier AvecPlezier, beide in 
Garmerwolde. De pdf is ook te vinden op www.garmerwolde.net 
Een e-pub file staat op https://www.corfudesign.com/garmerwolde
 

Tiny Smit

Inge Jongman ontvangt het eerste exemplaar (foto Sieb Klaas Iwema)

Op gezette tijden raast hij weer vanaf winkelcentrum Lewenborg, via Garmer-
wolde, Thesinge en Sint Annen naar eindbestemming Boltweg in Ten Boer. 
En vice versa. De buurtbus, lijn 563. Vanaf halte Molenweg om even over het 
hele uur richting Groningen, en om even over het half uur richting Ten Boer. 
Van zeven uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds. Maar niet om elf, één, twee en 
drie uur, niet op zaterdag en ook niet op zon- en feestdagen. 
Thesinge is bijna koploper wat het aantal haltes betreft; wel vier (Molenweg, 
Bovenrijge, Thesingerweg 15 en Thesingerweg 4). Garmerwolde heeft er twee 
(Dorpsweg en Kerk). Die zes haltes zijn misschien wel meer dan het gemid-
delde aantal reizigers per week. Vast meer dan er gemiddeld per dag in- en 
uitstappen. Mochten er toch drie of meer reislustigen per dag deze lijn nemen, 
dan is het te hopen dat ze dat niet gelijktijdig doen: alleen op de achterste bank 
en op de chauffeursstoel heeft men uitzicht op het prachtige Groninger platte-
land. Helaas voor de vrijwillige chauffeur dat hij/zij daar niet van kan genieten. 
Diens taak is het om te anticiperen op het overige verkeer en de reizigers veilig 
naar hun halte van bestemming te brengen.

Koos van de Belt

Buurtbus rijdt weer

Buurtbus (foto Koos van de Belt)

Het is lente. En dus nestelen de 
merels weer. Zoals gewoonlijk 
ook onder de dakpannen bij 
Appie Ridder. Hun poes is een 
echte jager en probeert haar slag 
te slaan door familie merel te 
besluipen. Maar vanaf de 
schoorsteen hebben zij prima 
zicht op het naderende gevaar. 
Ze maken zich geen zorgen en 
als ze een vuistje hadden zouden 
ze erin lachen. 
Poes lijkt zich te realiseren dat ze 
het vandaag enkel zal moeten 
doen met een blikje Whiskas  
(ook lekker) en trekt zich terug. 
(foto Koos van de Belt)
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Ik ga drenthenieren!
Het is alweer een half jaar geleden dat ik uit 
Thesinge ben vertrokken. Maar eerst even 
terug naar het begin: hoe we in Thesinge 
terecht kwamen.

Johannes
Johannes van Zwol en ik hebben elkaar ontmoet 
op een regioavond van de jeugdclub van de Gere-
formeerde Kerk in het Westerkwartier. Ik woonde 
in Zevenhuizen, Johannes woonde in Briltil. Dat 
werd verkering! En kennismaken met mijn aan-
staande schoonfamilie aan de Lageweg 22a in 
Garmerwolde. Dat was al dicht bij Thesinge.
Na vier jaar werd het huis aan de G.N. Schutter-
laan 6 gekocht, in september 1970, daarna zijn 
we getrouwd. Johannes was al voor ons trou-
wen lid van Damclub Thesinge en Omstreken. 
Deze damclub bestaat dit jaar 75 jaar. Hij bleef 
lid tot aan zijn overlijden.
In Thesinge zijn onze zeven kinderen geboren, 
een dochtertje is in 1976 overleden.
Begin zeventiger jaren werd Johannes melk-
rijder, naast zijn werk op de boerderij bij pa Van 
Zwol. En ik was thuis als huisvrouw/moeder en 
deed de administratie. Dat was eerst niet zoveel 
werk, maar door de jaren heen breidde zich dat 
flink uit. Eind jaren zeventig stopte het melkrij-
den, er kwamen melktankauto’s voor in de 
plaats. Het land van Lageweg 22a werd in 1985 
verkocht en zo kwam er ook een einde aan het 
werk op de boerderij.

Handel
Daarna begon er een hele andere episode in ons 
leven: handel in van alles, ook huizen. Later werd 
het kamerverhuurbedrijf Fivelhorn in Ten Boer 
gekocht, dat hebben we gehad totdat het in 1998 
afbrandde. In die tijd gingen de oudste vier kinde-
ren het huis uit, naar hun werk- of studie plek.
De gemeente Ten Boer kocht de grond van 
Fivelhorn om er op te bouwen en wij kochten 
een bouwkavel aan de Nijverheidsweg, waar we 
een bedrijfsgebouw op hebben gebouwd. Daar 
is van alles verkocht, onder andere skelters, 
aanhangwagens en paardenkarretjes. En lang-
zamerhand werden er ook steeds meer auto’s 
verkocht.
In 2008 kwam er een economische crisis – dat 
was niet goed voor de autohandel. In 2010 is 
Johannes plotseling overleden, wat vreselijk 
was. Daarna heeft de loods een poos leeg 

gestaan en in 2012 begonnen Jurgen Bus en 
Gert Jan Arons daar sportschool Arobus.
Ondertussen waren de jongste twee kinderen 
gaan studeren aan de RUG. Die bleven wat 
dichter bij huis, maar ze gingen wel op kamers. 
Zo bleef ik alleen wonen in Thesinge. Ik woonde 
er nog steeds met plezier, had een moestuin en 
een bloementuin, wat ik erg leuk vond. En ik heb 
veel fruitbomen en -struiken geplant: appel, 
druif, vijg, pruim, walnoot en perzik. Dan kookte 
ik daar weer jam of sap van. Hier in Beilen heb 
ik nu nog een voorraadje jam uit Thesinge.

Terugblik
Al met al heb ik vijftig jaar in Thesinge gewoond, 
er is vreugde en verdriet geweest. Ik mis Johan-
nes nog steeds, heimwee! En ook het kleine 
overleden dochtertje geeft nog verdriet. Het is 
vandaag, de dag dat ik dit schrijf, Johannes zijn 
verjaardag.
Tegelijkertijd ben ik ook dankbaar voor alle 
goeds dat ik heb ondervonden in mijn leven, 
God heeft mij gedragen door de moeilijke tijden 
heen en ik blijf dicht bij Hem, ook in Beilen. 
Jezus leeft, ook voor mij is Hij gestorven en 
opgestaan.

Vooruitblik
Toen ik mijn huidige partner Roelof leerde ken-
nen bood dat een nieuw perspectief. Zou ik weg 
gaan, het huis verkopen? Dat heeft wel veel tijd 
in beslag genomen. En het werd toch verkopen, 
met de verrassende uitkomst: de nieuwe eige-
naar is Nienke Busscher, de dochter van mijn 
buren in Thesinge. Ik hoop dat zij zich er net zo 
thuis zal voelen als ik. Daarna kocht ik het huis 
hier, en ben gaan ‘drenthenieren’.
Heimwee naar Thesinge heb ik (nog) niet. Zal er 
wel graag nog ’s gaan rondkijken of mensen 
opzoeken, maar corona is er ook nog steeds, 
dus het is nu even lastig.
Een pluspunt van Beilen is dat de aardbevingen 
hier geen issue zijn. Minpuntje van Drenthe: het 
Drents is lastig, dus ik kan nog niet meedoen 
aan een quiz in het Drents …
Het voorjaar komt er weer aan, heb al weer 
gezaaid in het kasje. Daar staan ook aardbeien 
in en een druivenstruik. Vanuit Beilen ’n groet 
aan de Thesingers!

Trijn van Zwol

Trijn van Zwol voor haar nieuwe huis in Beilen (foto Janna Hofstede)

Participatie
Hoe wilt u betrokken zijn bij zonnepark Fledder-
bosch? En wat is ‘participatie’ voor u? Daarover 
gaat de vragenlijst die deel uitmaakt van een 
onderzoek naar burgerparticipatie. Het onder-
zoek wordt uitgevoerd door Nynke Kloppenburg 
uit Garmerwolde in het kader van de master-
studie Filosofie en Maatschappij aan de Rijks-
universiteit Groningen en ten behoeve van de 
Energiecoöperatie Ten Boer en Bronnen Van-
Ons.
 

Enquête grootschalig lokaal zonnepark
Ten Boer
In het gebied Ten Boer zien we, net als op andere 
plekken in Nederland, steeds meer voorbeelden 
van duurzame energieopwekking. Tot op heden 
zijn dat voornamelijk zonnepanelen op daken en 
kleine windmolens bij boerderijen. De doelen in 
het nationale Klimaatakkoord zijn echter hoger 
en elke regio moet z’n bijdrage leveren, zo is 
afgesproken. Er wordt fors ingezet op burgerpar-
ticipatie in de energietransitie. Bewoners moeten 
voor minstens de helft kunnen profiteren van een 
duurzaam energieproject, zo is het streven.
 

Resultaten
De resultaten van de enquête dienen als input 
voor een advies aan Bronnen VanOns en de 
ECTB over hoe de participatie verder kan wor-
den ingevuld. Ook wordt naar de resultaten ver-
wezen in de masterscriptie Burgerparticipatie in 
de energietransitie. U kunt de enquête uiteraard 
anoniem invullen. Ga daarvoor naar: 
https://bit.ly/3tgxeh0  
De enquête loopt tot 14 mei aanstaande.
  

Nynke Kloppenburg
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In de laatste week van maart stond een aantal 
poppen te wachten voor de voordeur van het 
huis aan de G.N. Schutterlaan 6. Hoe kwamen 
ze daar? 

4222 poppen
De poppen waren gebracht door poppenmakers 
uit de wijde omgeving van Thesinge en vervol-
gens liefdevol door Sharon Postma in de schuur 
gezet om daarna op transport te gaan naar 
kamp Morra.
Daar, in een weiland naast dit Friese dorp, ver-
zamelden zich vanuit verschillende plaatsen in 
heel Nederland welgeteld 4222 poppen. 

Symbool voor vluchtelingenkinderen 
De poppen staan symbool voor de 4222 alleen-
reizende vluchtelingenkinderen die onder erbar-
melijke omstandigheden verblijven in Griekse 
kampen, zoals kamp Moria 2.0 op het eiland 
Lesbos. De poppen zijn gemaakt door gezinnen, 
scholen, dorpen, wijken en kerken. Alle kleding-
stukken die de poppen aan hadden zijn inmiddels 
opgehaald uit het Friese kamp door Stichting 
Hulpkaravaan, die de kleding naar Griekenland 
brengt.
De vier initiatiefneemsters (Marian van Voorn, 
Elizabeth Pilat, Wini Weidenaar en Sharon 

Tijdelijke bewoners G.N. Schutterlaan 6

Sharon met gasten aan de Schutterlaan (foto Henk Busscher)

Postma) hopen met deze actie een gesprek 
over vluchtelingenkinderen in de samenleving 
op gang te brengen. Daarnaast willen zij het 
besef van de politiek vergroten dat kinderen als 
vluchteling een bijzondere status verdienen 
vanwege hun kwetsbaarheid. 

Het voelt goed dat een aantal van de poppen in 
ons kleine dorpje hun tocht naar Morra gestart is 
en we hopen van harte dat ze een bijdrage 
 zullen leveren aan de doelstellingen van de ini-
tiatiefneemsters!

Henk J. Busscher

Alweer drie maanden zijn in Thesinge elf fotografen druk doende om het 
dorp en de nabije omgeving met hun fototoestel of telefoon te  vereeuwigen 
als onderdeel van het project Thesinge in beeld #3. Ieder met een eigen 
jaarthema en maandelijks gezamenlijk met telkens een nieuw thema. Dat 
alles zal, na de exposities in 2018 en 2019, resulteren in een derde expo-
sitie die gepland staat op 25 tot en met 27 maart 2022.
Om het dorp daarvoor alvast een beetje in de stemming te brengen is door 
de fotografen besloten om de vier informatiekasten als mini-expositie-
ruimtes te gebruiken. Die zijn het afgelopen jaar om begrijpelijke redenen 
vrijwel leeg gebleven. In de kasten worden de komende tijd posters 
gehangen met een kleine selectie van foto’s die genomen zijn in het kader 
van de diverse maandthema’s. Koos van de Belt

Eerste presentatie 
Thesinge in beeld #3

Het initiatief van de fotoclub leverde meteen veel positieve reacties op 
en de posters trokken meteen veel bekijks. Bij Trieneke en Jo Schuppert 
en Arend Kol ontstond er direct een discussie over waar welke foto was 
genomen. (foto Koos van de Belt)

Een fors gesnoeide boom in de tuin nodigt uit om in te klimmen. Rossa 
en Violet (wie kent ze niet) zoeken het dan ook hogerop. 
(foto Koos van de Belt)
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In de Garmer & Thesinger wordt u min of 
meer regelmatig op de hoogte gehouden 
van de stand van zaken rond dorpshuis De 
Leeuw. Een paar dingen zijn zeker weer even 
het vermelden waard.
 
Werkruimten verhuurd
De werkruimten op de verdieping zijn intussen 
afgebouwd. Alleen de vloerbedekking moet nog 
gelegd worden. Beide werkruimten zijn inmid-
dels verhuurd aan Gasberaad. Gasberaad was 
dringend op zoek naar een grotere werkruimte, 
omdat zij het de komende tijd veel drukker gaan 
krijgen in verband met de parlementaire enquête 
over de aardbevingsproblematiek. Voor ons 
dorpshuis vormt deze nieuwe huurder een gran-
dioze opsteker. Huurpenningen zijn momenteel 
onze voornaamste bron van inkomsten.

Penningmeester gezocht
Het bestuur van het Dorpshuis is op zoek naar 
een nieuwe penningmeester. Barbara, onze hui-

Dorpshuis De Leeuw: even bijpraten
dige penningmeester, blijft wel in het stichtings-
bestuur maar ze heeft het momenteel te druk om 
het penningmeesterschap naar behoren te kun-
nen uitoefenen. 
Hebt u interesse of kent u iemand die een 
bestuursfunctie in ons dorpshuis ambieert: 
neem dan contact op met een van de bestuurs-
leden of mail ons via info@dorpshuisdeleeuw.nl.

Meubilair
Half april zijn er tien nieuwe tafels en vijfenveer-
tig nieuwe stoelen afgeleverd voor de zaal. Dit 
was mogelijk door een flinke subsidie van Loket 
Leefbaarheid. De oude zwarte stoelen zijn ver-
kocht. De stoelen met de bruin-beige bekleding 
houden we.

Subsidies
We hebben vorige maand de gemeentelijke sub-
sidie voor 2021 ontvangen. En vorig jaar ook nog 
een coronasubsidie (TOGS, tegemoet koming 
ondernemers getroffen sectoren COVID-19). 

Onze nieuwe aanvraag voor een corona gerela-
teerde subsidie wordt nu beoordeeld door de 
gemeente. 

Bouwproject
Wat betreft het grote bouwproject: alle rekenin-
gen zijn betaald en de projectadministratie wordt 
nu door Ritsema administratie en belasting-
advies afgerond. Deze projectadministratie moet 
vervolgens nog door een accountant goedge-
keurd worden. Daarna gaat dat rapport naar 
onze subsidieverstrekkers. Vervolgens keren 
een paar subsidieverstrekkers nog hun laatste 
termijn aan ons uit. Met dat geld en met het geld 
dat nog op onze bouwrekening staat gaan we 
het overbruggingskrediet aflossen. En heel mis-
schien blijft er nog iets over om een extra aflos-
sing te doen op onze hypotheek. Maar dat is 
sterk afhankelijk van de coronamaat regelen. 
Moeten we nog lang gesloten blijven, dan wordt 
er minder afgelost.

Henk Vliem

6 april 2021, sneeuw! (foto Marian Zijl)

Het uitbaggeren van het Geweide in volle gang (foto Henk Tammens)

Vooruitlopend op het uitbaggeren van het Geweide 
is Jan Alex Uitham al bezig zijn zeilboot weer 
toonbaar te maken. Qua diepte zou hij daar na het 
uitdiepen kunnen gaan zeilen, maar hij verkiest voor 
Fietje (uit Thesinge) toch het Paterswoldsemeer als 
ligplaats. Het Geweide kan hij straks weer bevaren 
met een kleiner motorbootje. (foto Koos van de Belt)
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Agenda

Colofon

Foto van de maand

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 28 mei 
2021
Kopij inleveren uiterlijk zaterdag  
15 mei vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16

Doorkijkje Lageweg 
(foto Henk Tammens)

Zaterdag 15 mei
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen oud papier.
Donderdag 27 mei
Beide dorpen; vanaf 8.00 uur: GoudGoed,  
zie afvalwijzer.
Vrijdag 28 mei
Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: Ophalen oud 
papier.
Zaterdag 29 mei
Garmerwolde; NLdoet-/ Klusdag.

Wist u dat …
•  het Nationaal MS Fonds collectanten zoekt voor 

Garmerwolde en Thesinge?
•  het gaat om de collecteweek van 28 juni tot en met 3 juli 

2021?
•  de collecte huis-aan-huis kan, maar ook thuis vanaf de 

bank?
•  onderzoek naar ontstaan en genezen van MS nog steeds 

hard nodig is?

•  Wim Velema uit Garmerwolde voor een goed doel in Iran 
op bestelling vegetarische en/of veganistische Iraanse 
gerechten maakt?

•  hij de bestelde gerechten zelf op de fiets bij u thuis-
bezorgt?

•  u zelf bepaalt hoeveel u hiervoor betaalt? (100% gaat 
naar het goede doel)

•  u voor meer informatie en bestellen kunt kijken op: 
etenvoorirantablet2021.com

•  het diekpad (Eemskanaaldijk) op 10, 11 en 12 mei van  
7.00 – 16.00 uur gesloten is?

- dit is wegens werkzaamheden bij de zuivering?

Strip 
Mathieu Visser

Stoomfluitjes
Gezocht in Garmerwolde:
Huishoudelijke hulp voor twee à 
drie uur per week.
Indien u belangstelling heeft kunt 
u bellen met Nardi Huiskes 
050 541 6121.

Gezocht: Schilder. In opleiding via 
zgn. werk leertraject behoort tot 
de mogelijkheden. 
Voor contact: Sietze Vliem 
06 18 688 649, Schildersbedrijf 
Vliem Thesinge.

Bedankt, bedankt!
Wij, Eisse en Aukje Groothoff, waren op  
22 maart 2021 zestig jaar getrouwd.
Mede door de vele kaarten en bloemen die 
bezorgd werden, hebben we samen met 
onze kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
een heel gezellige, feestelijke dag gehad. 
Bedankt!

Hartelijke groet, Eisse en Aukje 
Thesinge


