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Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

47e jaargang - juli 2021

Liefde voor tuinieren

Joop Behrendt en Metha Nijkamp wonen aan de G.N. Schutterlaan 
16 in Thesinge. Allebei houden zij van tuinieren. Tijdens de open-
tuindagen van het tijdschrift Groei & Bloei stellen ze dit jaar voor de 
tweede keer hun tuin open voor publiek.

Een natuurlijke tuin
Joop en Metha hebben een heel natuurlijke tuin van ongeveer 3000 m². 
Hierin zijn twee vijvers en verschillende borders aangelegd en door kijkjes 
die een prachtig uitzicht over de weilanden bieden. Ook is er een kleine 
moestuin en een wildebloemenweide. Kortom, een zeer afwisselende tuin 
met een grote biodiversiteit en planten die verschillende insecten en 
vogels trekken. Biodiversiteit vinden ze belangrijk. Volgens Joop is dat hun 
kleine bijdrage aan het geheel. Joop en Metha hebben een jarenlange 
ervaring met het tuinieren. Daarnaast heeft Metha ook veel geleerd over 
tuinieren in haar werk als zorgbegeleider voor mensen met een verstan
delijke beperking in een kwekerij en in De Hortus in Haren. Helemaal 
achter in de tuin staat een prachtig tuinhuis. Bij de bouw daarvan pasten 
ze voor een groot deel gebruikte materialen toe. Het was een groot project 

Joop en Metha voor hun tuinhuis met fraai uitzicht over het achterland en hun grote vijver (foto Koos van de Belt)

waaraan ze jaren hebben gewerkt. ‘Ook van binnen hebben wij het tuin
huis compleet ingericht met oude materialen’, vertelt Joop. Als je binnen
komt in het tuinhuis proef je echt de sfeer van de jaren vijftig. 

Gewoon genieten en ontspannen
Nu ze gepensioneerd zijn hebben ze meer tijd voor de tuin. Ze vinden het 
leuk om weer nieuwe dingen te bedenken. Zo blijft hun tuin altijd weer aan 
verandering onderhevig. Tijdens het tuinieren komen er nieuwe ideeën tot 
stand zoals vorig jaar. Toen hebben ze een aantal nieuwe borders aange
legd. ‘s Avonds zitten ze geregeld bij het tuinhuis van de zonsondergang 
te genieten en dat zijn van die geluksmomenten die hun een voldaan 
gevoel geven. De tuin hoeft niet perfect te zijn. Daar gaat het Metha niet 
om. ‘Het is gewoon een levendige tuin. Niet op hoogte of kleur en ook geen 
modeltuin.’ Het tuinwerk geeft hun ontspanning. ‘Lekker fysiek bezig zijn. 
Steeds weer nieuwe dingen ontdekken, dat vind ik mooi. Dat er een plant 
opkomt waarvan je niet eens wist dat je die had.’ Zo voelen zij zich door 
de seizoenen heen verbonden met de natuur. De kleine moestuin hebben 
ze puur voor de hobby. ‘Het gaat er niet om een kelder vol aardappelen te 
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hebben, maar gewoon om een paar maaltjes zelf verbouwde aardappe
len, of boontjes. Dat vinden we leuk’, vertelt Metha. Er is wel een klus waar 
Joop een hekel aan heeft en dat is het snoeien van de hoge heg naast het 
huis. Verder zijn de meeste dingen leuk om te doen. Zolang dit geen 
moeten is blijven ze genieten. Ze krijgen ook wel hulp van hun zoon Joost. 
Hij snoeit elk jaar de vruchtbomen. Daar heeft hij speciale cursussen voor 
gevolgd. 

Open tuin dagen Groei & Bloei
Een paar jaar geleden kwamen er mensen van het tijdschrift Groei & Bloei 
bij Joop en Metha kijken die hen vroegen om mee te doen aan de kijk
dagen. Anderen hadden ook al eens ge vraagd waarom ze hun tuin niet 
lieten zien. Na een tijdje nagedacht te hebben stemden ze toe. 
Vorig jaar deden ze voor het eerst mee. Dat is goed bevallen. Er kwamen 
veel enthousiaste bezoekers en dus besloten ze ook dit jaar weer mee te 
doen.

De opentuindagen zijn op 14 en 15 augustus 2021. Ook de tuinen van 
andere dorpsgenoten zijn dan geopend voor bezichtiging. U bent van 
harte welkom bij:
•  Metha Nijkamp en Joop Behrendt, G.N. Schutterlaan 16, Thesinge
•  Menno Oosterhoff en Dineke Linzel, G.N. Schutterlaan 20, Thesinge
•  Eveline Hilhorst en Theo de Wit, Kapelstraat 6, Thesinge

Het is geen straf om niet voor, maar in het naar de jaren vijftig ingerichte 
tuinhuis te zitten (foto Koos van de Belt)

Voor andere open tuinen in de provincie zie: 
www.opentuinenestafettegroningen.nl 

Irene Plaatsman

Marjan, onze huidige gastvrouw, gaat over een 
paar maanden Garmerwolde verlaten, vertelde 
ze ons. We zitten dan dus met een probleem. 
Wie gaat de klussen/klusjes van Marjan over
nemen? 
De belangrijkste taak is het ontvangen van 
 klanten die de zaal of het café gehuurd hebben. 
Dat kunnen bedrijven zijn, of een pasgetrouwd 
stel dat hun huwelijksfeest in De Leeuw komt 
houden. Deze klanten moeten wegwijs gemaakt 
worden, bijvoorbeeld hoe het koffiezetapparaat 
of de vaatwasser werkt. En ze moeten natuurlijk 
een sleutel krijgen en binnengelaten worden. 
Dat kan op elk moment van de dag zijn, dus een 
flexibele instelling is beslist nodig. 
De gastvrouw/gastheer krijgt voor haar/zijn inzet 
een kleine financiële vergoeding (de vrijwilli
gersvergoeding). 
Heeft u interesse of kent u iemand die naar uw 
mening daarvoor geschikt is? 
Neem dan contact op met een van de bestuurs

Dorpshuis de Leeuw zoekt nieuwe gastvrouw/gastheer
leden (Karin Lugtmeier, Barbara de Winter, Ben 
de Jonge, Henk Vliem) of mail ons: 
info@dorpshuisdeleeuw.nl 

Andere nieuwtjes
•  De gemeente heeft ons een fikse coronasub

sidie toegekend. De zogenaamde Tijdelijke 
regeling dorps en buurthuizen COVID19 
2021. Dat was ter compensatie van de 
gemiste inkomsten van vorig jaar. Ruim een 
halve jaaromzet bedroeg deze vergoeding. 
Overigens fungeerde de gemeente voor het 
merendeel als doorgeefluik voor gelden die 
de overheid in het kader van de coronamaat
regelen beschikbaar had gesteld voor dorps
huizen en dergelijke. 

•  Vorige week werden we door de gemeente 
verrast met een gul gebaar. Er komt maximaal 
€ 3000, subsidie beschikbaar voor een feest 
of andere activiteit die de relatie tussen het 
dorp en het dorpshuis een boost moet geven. 

Een en ander zodra de coronamaatregelen 
het mogelijk maken dat het dorpshuis weer 
zonder beperkingen kan gaan functioneren. 
Deze regeling heet heel toepasselijk Tijdelijke 
herstart subsidieregeling dorps en buurt
huizen COVID19 2021. We gaan hier zeker 
gebruik van maken. Als u suggesties heeft 
voor zo’n boost graag even een seintje.

•  We zijn ook nog steeds op zoek naar een 
nieuwe penningmeester. Heeft u interesse of 
kent u iemand die een bestuursfunctie in ons 
dorpshuis ambieert? Neem dan contact op 
met een van onze bestuursleden of mail ons 
info@dorpshuisdeleeuw.nl

•  RitsemaAdministraties heeft gedurende het 
hele bouwtraject de projectadministratie 
gevoerd. Deze administratie is eind mei offici
eel goedgekeurd door Accountantskantoor 
Diertens in Roden. Dat rapport gaat nu naar 
onze subsidieverstrekkers.

Henk Vliem
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De tuin van Heina en Kees

Kees en Heina in hun nieuw aangelegde tuin (foto Koos van de Belt)

Het uitbaggeren van het Geweide in Thesin-
ge, dit voorjaar, is achter de rug. Inmiddels 
wordt er met het mooie weer in deze weken 
lekker in dit water gezwommen. ‘Dat was 
voorheen onvoorstelbaar met de vele plan-
tengroei. Het water ziet er nu mooi helder 
uit en voor de jeugd is dit geweldig’, zeggen 
Kees en Heina van Zanten-Heidema. ‘Toen 
wij jong waren mocht er niet in het maar 
worden gezwommen, omdat je daar de ziek-
te van Weil kon oplopen (een besmettelijke 
infectieziekte, vaak door de bruine rat ver-
spreid, red.). Dit trof een jongen uit het dorp 
en daardoor was iedereen er beducht voor.’

Voor (de tuin van) Kees en Heina had de bagger
periode een behoorlijk gevolg. Zij werden door 
ingenieursbureau MUG benaderd met de vraag 
om het werkmateriaal van het grondverzetbedrijf 
Beukema uit Onderdendam te mogen parkeren 
op hun oprit en deel van de voortuin grenzend 
aan het Geweide. Dit was wel even nadenken 
voor met name Heina. De tuin is echt haar 
hobby en ligt er altijd prachtig bij. Alles is flink vol 
geplant zodat onkruid niet veel ruimte heeft. 
Komend vanaf de til is deze kleurrijke tuin een 
mooie entree naar het dorp. Toch kwamen de 
oprijplaten, kranen en auto’s van Beukema in de 
voortuin te staan. Toen de klus geklaard was, 
werd de behoorlijk ingeklonken bovenste laag 
grond afgegraven en kwam er mooie schone 
tuinaarde voor terug. Hier kan Heina gemakke
lijk met de schoffel doorheen. Kees komt niet 
aan de bloementuin. Hij maait het gras, knipt de 
heg en op verzoek steekt hij de graskantjes af. 
Verder is het helemaal Heina’s werk.

Nieuwe aanplant
Op 15 mei kwam tuincentrum Freek van der Wal 
uit Siddeburen met een wagen vol planten. 
Heina: ‘Ik had vooraf een lijst met planten in de 
kleuren paars, roze en wit ingeleverd. Er zijn ook 
heel wat andere planten in gekomen die ik niet 
zo goed ken, maar in de ‘tuinvrouw’ van dit 
bedrijf had ik veel vertrouwen. Het stuk liguster
heg dat er nog stond is vervangen door een 
beukenhaag langs de hele tuin. Dit is weer eens 
wat anders, maar ook waren de bestaande en 

nieuw aan te planten ligusters slecht te combi
neren. Nu is het een mooi geheel. Het tijdstip 
van planten kon niet beter. Er kwam een periode 
met flink wat regen achteraan. Kees: ‘Ik had een 
beregeningsslang langs de heg gelegd met een 
pomp in het maar. Dit systeem heb ik maar één 
keer in werking gezet. Er kwam genoeg hemel
water!’ We gaan Heina geregeld aantreffen in de 
tuin. ‘Een tuin met jonge planten vergt onder
houd en er is meer ruimte voor onkruid. Ik ben 
heel benieuwd hoe alles zal aanslaan en naar 
de combinatie van kleur en hoogte. Het mooiste 
seizoen komt eraan.’

Mooie woonplek
Kees en Heina wonen al bijna veertig jaar op 
deze plek. Toen zij een woning zochten in 
 Thesinge was er niks te koop en konden zij een 
huis huren in de Bakkerstraat. Vlak voordat zij 
hierin wilden trekken, kwam bij toeval dit huis 
aan de Kerkstraat te koop. Er moest heel veel 
aan het huis gebeuren. Gelukkig konden ze tij
delijk onderdak krijgen bij de ouders van Heina 

en werd de verbouwklus in vijf maanden gefikst 
door de Thesinger vriendenclub. Door deze 
groep zijn in die tijd heel veel huizen opgeknapt. 
De roots van Kees en Heina liggen in ons dorp. 
Kees groeide op aan de G.N. Schutterlaan 14, 
als zoon van boderijder Piet van Zanten en 
Heina in de boerderij aan de Kerkstraat 2 gren
zend aan de Smidshoek. Hun huidige huis aan 
de Kerkstraat 10 was van de opa van Heina. 
Opa Heidema overleed toen zij twee jaar oud 
was. Omdat het huis daarna verkocht is, heeft zij 
hier geen herinneringen aan. De ouders van 
Heina woonden tot op hoge leeftijd op de boer
derij. Bij de verkoop hiervan kregen Kees en 
Heina een deel van het weiland achter de boer
derij, grenzend aan hun achtertuin, in hun bezit. 
Er lopen twee Welsh pony’s en er is plek voor 
drie paardenboxen. ‘Vooral onze overburen zijn 
blij met hun uitzicht op onze paardenwei’, lacht 
Kees. Als het goed gaat loopt er volgend voor
jaar weer een veulentje bij. Dat is natuurlijk een 
prachtgezicht vanaf De Dijk. 

Truus Top-Hettinga 

De provincie Groningen heeft geen toestemming gegeven om de hout en 
schorssnippers, die gebruikt zijn bij de aanleg van noodwegen voor het 
leggen van de leidingen, op het traject te laten liggen wegens te veel 
bodemvreemde elementen. De boomschors wordt nu op een grote bult bij 
de RWZI gelegd voor afvoer naar de stort of een ander project. De ont
stane laagtes worden aangevuld met grond, aangevoerd per vrachtwa
gen. Het gronddepot is zo goed mogelijk geëgaliseerd en met gras inge
zaaid. En is inmiddels groen. Ook zijn er monsters genomen voor een 
verplichte schone grond verklaring.
Bij het influentengemaal van de IWZ is een extra verbreding van de dijk 
gemaakt waardoor een verhoogd plateau van zo’n 15 bij 15 meter is ont
staan. Als het weer een beetje mee heeft gezeten, is de dijk bij Swiss 
Combi nu ook gereed en kan men binnenkort weer een rondje lopen. 

tekst en foto Sieb-Klaas Iwema

Wat gebeurt er nog rond de RWZI en de IWZ?
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Schoolverlaters Thesinge
‘Ik heb het wel gehad, acht jaar basisonderwijs bij de buren (Bas 
Leijssenaar woont naast basisschool De Til). Volgend jaar kan ik vanuit 
huis lekker rechtsaf slaan om naar school te gaan.’ Bas gaat namelijk 
voor het vervolgonderwijs naar CSG Wessel Gansfort in Groningen. 
Ook Tim van der Veen neemt afscheid van De Til. Hij gaat voor het 
vervolgonderwijs naar De Groene School in Winsum. Om naar Winsum 
te fietsen moet hij vanuit huis juist linksaf slaan in plaats van acht jaar 
rechtsaf te zijn gegaan. 
Maar dat alles pas na de vakantie. Ze hebben het hek gesloten en laten 
met een laconieke of energieke zwaai hun schooltas achter op het 
schoolplein. Volgend jaar een tas die beter past bij brugpiepers. Veel 
succes gewenst op jullie nieuwe school. 

Bas Leijssenaar en Tim van der Veen
(foto Koos van de Belt)

Op donderdag 8 juli hebben de leerlingen van 
groep 8 afscheid genomen van de OBS 
Garmerwolde. 
De groepen 1 t/m 7 vormden een erehaag 
waar ze doorheen renden en zo het school
plein verlieten op weg naar een nieuw deel van 
het leven. 
De school had ’s middags ook een vakantie
borrel voor de ouders georganiseerd met door 
henzelf gemaakte hapjes. Onder mooie 
weersomstandigheden en coronaproof (het 
mocht eindelijk weer eens) was men goed 
gemutst. 
Bij deze wens ik ieder een goede vakantie toe.

Sieb-Klaas Iwema

Schoolverlaters Garmerwolde
Van links naar rechts
Bovenste rij: 
Hanna Barends (Praedinius Gymnasium),
Niels Harkema (CSG Wessel Gansfort), 
Sem de Vlieg (Prins Johan Friso Mytylschool), 
Roald Bulder (Montessori Lyceum), 
Daan Ypma (Werkman Stadslyceum), 
Liam Schoonhoven (Montessori Vaklyceum), 
Manel Mekel (Montessori Vaklyceum), 
Noëll Meijer (Kamerlingh Onnes) en 
Dirk Mandema (CSG Kluiverboom)
Onderste rij: 
Haaie Bouma (Werkman Stadslyceum), 
Dagmar van der Lei (Harens Lyceum), 
Lisa Helder (Terra Winsum), 
Silke van Veelen (Leon van Gelder), 
Karlijn Boogers (Parcival College), 
Karijn Verhagen (CSG Wessel Gansfort) en 
Nina Jettinghoff (CSG Wessel Gansfort). 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

Viering laatste schooldag

(foto’s Sieb-Klaas Iwema)
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De vlag uit
Ook dit jaar kon in Garmerwolde en  Thesinge afgelopen maand op verschillende 
plekken de vlag uit. We laten de geslaagde middelbare scholieren zelf vertellen 
hoe het is om in coronatijd je diploma te ontvangen. De - door trotse familieleden 
of vrienden gemaakte foto’s - leverden ze zelf aan.

Geslaagden Garmerwolde

Dit jaar deed ik examen in TL4 op 
het CSG Wessel Gansfort. Door 
corona hebben we veel  thuislessen 
gehad. Tijdens die lessen werd er 
niet heel veel gedaan en leerde je 
ook niet zo veel. Later toen bekend 
werd dat examenleerlingen wel 
naar school mochten, ben ik wel 
elke dag naar school gegaan en 
hadden we wel weer normale 
lessen. Het was erg rustig in de 
school en we hadden geen les in 
lokalen maar in hallen zodat we op 
afstand konden blijven. In het 
begin was dat best raar maar later 
werd het wel fijn. Volgend jaar ga 
ik naar het Noorderpoort Energy & 
Maritime in Delfzijl om de opleiding 
Maritiem Officier te volgen. Daar 
ga ik leren om schepen te 
besturen en onderhoud te doen 
aan scheepsmotoren.

Joris Havenga

Eline

Via een omweg van het Stads
lyceum naar CSG Wessel Gansfort 
en van CSG Wessel Gansfort naar 
het Montessori Vaklyceum. En dan 
toch je diploma halen. Deze weg 
was niet echt geweldig, maar ik 
ben wel blij dat het gelukt is. En 
dat ik, ondanks de coronatijd, toch 
mijn diploma heb mogen halen. 
Volgend jaar ga ik een vervolgop
leiding doen voor Leidinggevende 
Travel & Hospitality. Ik ben 
benieuwd en nieuwsgierig hoe dat 
allemaal verloopt.

Eline Hoiting Mindra

Ik heb dit jaar havoeindexamen 
gedaan. Volgend jaar ga ik een 
tussenjaar nemen, omdat ik nog 
geen idee heb wat ik zou willen 
studeren. Het lijkt me dan heel 
leuk om te gaan werken in het 
buitenland.’

Mindra Zoethout

Hanne

Ik ben dit jaar geslaagd voor havo 
en ik ga volgend jaar vavovwo 
doen omdat ik daarna diergenees
kunde wil gaan doen.

Hanne Zoethout

Maike

Ik ben geslaagd voor de havo 
(CSG Wessel Gansfort) en begin 
in september met de pabo aan de 
Hanzehogeschool.

Maike Verhagen

Nynke

Ik heb dit jaar mijn vwodiploma 
gehaald bij het Stadslyceum. 
Helaas heb ik mijn diploma nog 
niet kunnen ophalen want er waren 
te veel coronabesmettingen in mijn 
jaargang, dus de schoolleiding 
heeft de diplomauitreiking een uur 
van tevoren afgezegd. Nu kan ik 
gelukkig in augustus alsnog mijn 
diploma ophalen. 
Volgend jaar ga ik Ergotherapie 
studeren aan de Hanzehogeschool 
in Groningen. Ik hoop dat het 
studiejaar wel weer normaal kan 
beginnen.

Nynke Hof

Joris
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Geslaagden Thesinge
Jorre 

Nadat ik in 2019 mijn havoexamen 
had gehaald, had ik geen idee wat 
ik zou willen studeren. Ik heb er 
toen twee jaar atheneum bij 
aan geknoopt. Gelukkig pakte deze 
overgang goed uit en ik ben 
geslaagd. Achteraf heb ik geluk 
gehad met deze keuze, want 
ondanks corona kon ik gewoon als 
eindexamenkandidaat de meeste 
lessen op school volgen. Na de 
vakantie ga ik de studie Economics 
& Business Economics volgen aan 
de RUG.

Jorre van der Berg

Svenne 

Ik heb na vijf jaar op het CSG 
Wessel Gansfort mijn havodiploma 
gehaald. Ik vind vijf jaar ook wel 
lang genoeg eigenlijk, ik ben blij 
dat ik er nu klaar mee ben. Het 
coronavirus heeft mij denk ik wel 
redelijk geholpen, maar aan de 
andere kant is het er ook wel iets 
moeilijker op geworden aangezien 
je toch minder les hebt gehad en 
daarom dingen gemist hebt. Toch 
vond ik het helemaal niet zo erg 
om minder naar school te gaan en 
thuis lekker in je bed de lessen te 
volgen. Ik vind wel dat het nog wel 
goed aangepakt is met de extra 
regels om makkelijker te slagen. 
Komend jaar ga ik een tussenjaar 
doen, lekker genieten van niet met 
school bezig zijn. Ik wil het jaar 
vooral gebruiken om veel te 
spor ten en te werken, en natuurlijk 
veel feesten is de bedoeling.

Svenne Crum

Diederik 

Ik ben geslaagd voor de havo aan 
het Gomarus College in Gronin
gen. Afgelopen examenjaar was 
voor iedereen een lastig jaar door 
corona natuurlijk. Gelukkig heeft 
mijn school toch kunnen regelen 
om ons als leerlingen naar school 
te laten komen. Daardoor kon ik 
alsnog vijf dagen in de week naar 
school en kon ik mijzelf gemakke
lijker voorbereiden op het 
eindexamen. Met het examen zelf 
had ik niet veel moeite en ik heb 
het uiteindelijk vrij gemakkelijk 
gehaald. Komend schooljaar ga ik 
Bedrijfskunde studeren aan de 
Hanzehogeschool in Groningen.

Diederik van der Borg

Jochem 

Na zes jaar heb ik het vwo 
afgerond op het CSG Wessel 
Gansfort. Hoewel ik mijn tijd op de 
middelbare school ga missen, ben 
ik ook enigszins opgelucht dat het 
voorbij is. We wisten het  afgelopen 
jaar als scholieren vaak niet waar 
we nou precies aan toe waren en 
toen we hoorden dat de eind
examens ‘gewoon’ door zouden 
gaan, bleek dit een flinke opgave 
te worden. Door de lessen die 
deels gemist zijn of op minder 
effectieve manier zijn gegeven 
voelde ik me niet volledig 
voorbereid voor de eindexamens. 
Ondanks de extra regels om het 
slagen makkelijker te maken heb 
ik mijn diploma met de ‘normale’ 
regels gehaald. Volgend jaar ga ik 
Spatial Planning and Design 
studeren aan de Rijksuniversiteit 
Groningen.

Jochem Uitham

Jurn

Ik heb mijn middelbareschooltijd 
afgerond op het Parcival college, 
een Vrije school in Groningen. Ik 
heb daar zes hele leuke jaren 
gehad en mijn plek in de stad 
gevonden. Toen corona kwam heb 
ik mij kunnen vermaken, thuis en 
met vrienden, en school redelijk 
goed kunnen bijhouden. 
Uiteindelijk heb ik nog wel twee 
herkansingen moeten doen voor 
mijn examen, maar heb ik met één 
onvoldoende mijn vwodiploma 
gehaald. Volgend jaar neem ik een 
tussenjaar en kijk ik wat het beste 
bij mij past. 

Jurn Lofvers
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Zwarte Klei
Een nieuw project in Thesinge

Thekla de Jong en Bas Hoorn met de kin-
deren Jolien (12) en Boaz (9) wonen aan de 
Noorddijkerweg in Noorddijk. In het Klunder 
pachten zij sinds kort een stuk land van 
25000 m² van de familie Oosterhuis, waar-
mee zij een bijdrage willen leveren aan de 
natuur en verbetering van biodiversiteit. 

Hoe het begon
Bas kent Menko Oosterhuis al wat langer. Vanuit 
zijn huis deed hij vaak een rondje Thesinge. In 
gesprek met hem kregen zij het over het stukje 
land waar dit voorjaar een deel van de bagger 
uit het maar is gestort. Menko vertelde dat ze nu 
niet zoveel konden met dat land. Er was alleen 
een klein stukje bieten ingezaaid. ‘Als jullie een 
leuk idee hebben, doe je best’, zei Menko. Dat 
was niet tegen dovemans oren gezegd. Bas 
heeft dan wel een softwarebedrijf in Zwolle maar 
hij had ook altijd al graag boer willen worden. 
Thekla is psychomotorisch therapeut in Beatrix
oord en heeft daarnaast een eigen praktijk. Zij 
heeft als boerendochter, opgegroeid in Woud
bloem, veel met het Groningse land. Zo werd 
project Zwarte Klei geboren. ‘Bas en ik hebben 
allebei totaal verschillende beroepen en hob
by’s. Wij vonden het leuk om dit dan als geza
menlijk project aan te pakken.’ Haar zus Lieke is 
ook betrokken bij het project. 

Non-profit
Toen ze de mogelijkheid kregen om het land te 
pachten, gingen ze enthousiast aan de slag. Ze 
maakten een website en kregen daar veel reac
ties op met adviezen. Stukje bij beetje willen ze 

telt Bas. De groente die geoogst wordt willen ze 
schenken aan de voedselbank. Bas heeft een 
eerste stuk met wilde bloemen ingezaaid. En er 
komen ook al wat pompoenen boven. Het pro
ject is nog in een heel pril stadium. De tijd zal 
leren wat wel of niet kan. 

Interesse in het adopteren van een stukje land? 
Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelin
gen? Meehelpen? Ga naar de website: 
www.basbiodiversiteitbij.nl 

Irene Plaatsman

Bas en Thekla hebben grootse plannen met het stuk land dat ze van de familie Oosterhuis mogen 
bewerken. En ze hebben er heel veel zin in. (foto Koos van de Belt)

het land veranderen in een bloemenzee die ook 
de wilde bij aantrekt. Om de bodem te voeden 
zaaien ze planten die de bodem bemesten. 
Daarnaast willen ze groentes verbouwen die 
ook goed zijn voor de bodem. Misschien een 
paar kippetjes en een paar varkens die de grond 
omwoelen en bemesten. Mogelijk komt er een 
wandelpad, een ‘beleefpad’ doorheen. Het is de 
bedoeling dat het een nonprofit project wordt. 
‘Wij doen alles op vrijwillige basis. Mensen kun
nen een stukje grond adopteren. Met dat geld 
kunnen wij zaden en gereedschap kopen,’ ver



9

Tweede expositie geopend

Theo de Wit heette de aanwezigen welkom bij de opening van de tweede 
expositie De Kleur van het Wad op donderdagmiddag 15 juli in de Kloos
terkerk te Taisn. ‘De Waddenkunstkring wordt gewaardeerd omdat ze de 
Waddenzee op de kaart blijft zetten. lk, als nietkunstenaar, vind het gran
dioos dat jullie als kunstenaars elkaars werk waarderen’, aldus Theo.
Vervolgens sprak mevrouw Jongman (wethouder zorg/welzijn/sport en 
gebiedswethouder Ten Boer). ‘lk heb vele herinneringen aan Ameland. 
Groot respect heb ik voor mensen die zoiets kunnen maken, die de gave 
hebben om wat ze zien om te zetten in iets moois.’ Daarna overhandigde 
Theo een cadeautje (een fles wijn van de Wereldwinkel) aan de wethou
der. En daarmee was de tentoonstelling geopend!
Hierna was er gebak (geschonken door de school waar Clara van Zanten 
werkt), witte en rode wijn en uiteraard fris voor de autorijders. Ook een 
heerlijk hapje ontbrak niet. Dit alles werd verorberd onder accordeon
muziek van Geert de Weerd.
Nadien werd het tijd om de tentoonstelling te aanschouwen. Twee wijze 
of eigenwijze uilen in de kerkbank keken me aan. Er waren vele mooie 
schilderijen. Als we het wad op gaan horen daar ook schelpen bij. Diverse 
soorten en maten. En dan zie je niet twee maar drie vette vissen, zonder 
vijf broden weliswaar (Matth. 14: 19). Op de tafel vindt u prachtig uitge
stalde werken in verschillende technieken. En de prijzen: van vijfentwintig 
tot enkele honderden euro’s.
En dan denkt u misschien: ‘Kunstenaars, wat voor vreemde (wad)vogels 
zijn dat?’ Het zijn aardige, geïnteresseerde dames en heren. Ze geven 
uitleg en u wordt met open armen ontvangen. Oh, nee dat mag niet. Maar 

De kleur van het Wad

De Kloosterkerk ingericht als expositieruimte met werk van de diverse 
kunstenaars (foto Koos van de Belt)

de anderhalve meter lukt zeer zeker. Tot en met 8 augustus op zaterdag 
en zondag van 10.00 tot 18.00 uur bent u zeer welkom. En als u toch niet 
op vakantie mag of kunt, dan is het naargens beter as thoes ien Taisn.

Jakob van der Woude

Tijdens deze zomer zijn veel activiteiten nog niet onbeperkt bereik-
baar voor iedereen. Daarom een tip voor een leuke dorpsactiviteit 
om met een team van gezinsleden, vrienden, en/of familie op een ver-
makelijke, interactieve manier Garmerwolde (verder) te leren kennen.

Heb je al meegedaan aan ‘EscapeDorp Garmer wolde? Dit is een escape
room, maar dan in de buitenlucht. In de buitenlucht is het goed mogelijk 
om met een groep(je) veilig en vrij een activiteit te ondernemen. Ook geen 
last van claustrofobie, tijdsdruk, of andere stress dus. En  eveneens 
vermeldenswaardig  voor dorps genoten en ‘aanhang’ is het gratis; ook 
teams uit Thesinge zijn uiteraard van harte welkom.
In de vorige editie van de G&T Express stond al een geanimeerd verslag 
zonder spoilers van ‘team G&T’ over hun escapequeeste. Je wordt als 
team ‘opgesloten’ in het dorp en moet zien te ontsnappen aan de hand 
van clues, puzzels, codes, sloten, sleutels e.d. die her en der in het dorp 
verborgen zijn. Je moet er alleen zelf achter komen hoe, wat en waar. 
Nieuwsgierig geworden? Je kunt nog de hele zomer het EscapeDorp 
doen. Kijk op de website voor meer info, contactgegevens, foto’s en reac
ties van eerdere teams, e.d., en geef je team op!
Zie www.escapedorpgarmerwolde.wordpress.com of scan de QRcode.

Team EscapeDorp

Doe deze zomer mee aan EscapeDorp Garmerwolde!

Wat dit bureau ermee te maken heeft? De enige manier om daar achter 
te komen is door je op te geven en mee te doen aan Escapedorp 
Garmerwolde: Het eerste escapedorp ter wereld! (foto Harjo de Poel)

15e Thaisner DörpsRun
 
De vergunning is inmiddels binnen, dus de voorbereidingen zijn in volle 
gang. Op 25 september 2021 wordt, voor de 15e keer, de Thaisner Dörps
Run gehouden. Net zoals andere jaren kunnen er verschillende afstanden 
worden gelopen en is er voor kinderen van 4 tot 12 jaar een KidsRun. Na 
afloop is er voor iedereen de mogelijkheid om in het Trefpunt een pasta
maaltijd van AvecPlezier te nuttigen. Inschrijven voor de loop en/of de 
pastamaaltijd kan via onze website www.thesingerun.nl. Afhankelijk van 
de situatie met betrekking tot corona bestaat de kans dat er nog wijzigin
gen in het programma worden aangebracht, maar we gaan we ervan uit 
dat we wederom een mooie en gezellige loop kunnen organiseren.

Wij wensen jullie een fijne zomer en zien jullie op 25 september graag aan 
de start als deelnemer, als vrijwilliger of als publiek! 
Lijkt het je leuk om vrijwilliger te zijn deze dag? Dan horen we dat graag. 
Zonder ons trouwe team van vrijwilligers zouden we namelijk geen  
Run kunnen organiseren, daarom is alle hulp, in welke vorm dan ook, 
welkom!

Menco van der Berg - mencovdberg@thesingerun.nl
Marinus Vermue - m.g.vermue@hotmail.nl

Susan Vaatstra - susanvaatstra@hotmail.com
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VAATSTRA
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Op zaterdag 26 juni mochten we zo’n 150 mensen ontvangen op de boer
derij aan de Lageweg 19. We hebben elkaar bijgepraat over hoe het gaat 
en waar we mee bezig zijn. De hapjes gerookte gans en veldbonenhumus 
vielen in de smaak. Ook gaven ze een mooie aanleiding voor het gesprek. 
Over onze zoektocht naar teelt en afzet van lokaal voedsel. En over hoe 
actief wildbeheer nodig is voor een gezonde teelt. 
Maar vooral kwam men om met ons te wandelen. Samen doorkruisten we 
de landerijen, met onderweg genieten van wat er groeit en het gesprek 
over agrarisch natuurbeheer, biodiversiteit, de nieuwe gewassen die we 
dit jaar telen. Tijdens een van de routes hebben we ook stil gestaan bij het 
verlies van Gert Jan, op de plek waar hij het leven liet. Wij vonden het erg 
waardevol om dit te doen, samen met de vele mensen die een band met 
hem hadden en hem net als wij missen.  

We kijken terug op een mooie dag. Wat ons betreft wordt het een jaarlijkse 
traditie om zo rond de langste dag samen onze mooie leef omgeving te 
beleven.

Familie Oosterhuis, 
de boeren van Ommeland 

Open dag Ommeland

Sinds januari 2021 exposeert Fotogroep Garmer
wolde in het Martini Ziekenhuis in Groningen. De 
‘oranje gang’ is voor een heel jaar door de kunst
commissie van het ziekenhuis toegezegd aan 
de fotogroep. Elk kwartaal mogen we een 
nieuwe selectie van ons werk ophangen. Het 
derde kwartaal is inmiddels ingegaan en we 
hebben dus al drie keer samen met de huis
meester de werken mogen omwisselen. 
Pas bij de laatste keer inrichten kwam ik erach
ter hoe het hele gezicht van de huismeester 
eruitzag, het mondkapje was even niet verplicht. 
Het is best vreemd iemand al een beetje te ken
nen, zonder ooit zijn hele gezicht te hebben 
gezien!

We hebben al een aardige routine en het hele 
proces van uitpakken, ophangen en inpakken 
kost inmiddels niet meer dan een uur. Dit alles 
gebeurt onder het toeziend oog van het zieken
huispersoneel  de verpleging heeft een koffie
kamer in de gang  en enkele patiënten. 
Tijdens het ophangen krijgen we al meteen 
feedback: ‘Oh, wat een mooie kleuren; deze 
vind ik wat donker; wat veelzijdig’. De foto’s wor
den erg gewaardeerd door de mensen die de 
gang passeren.

De eerste drie kwartalen hebben we geëxpo
seerd met verschillende werken van afwisse
lend verschillende leden van de fotogroep. Het 

Foto’s van de expositie uit het derde kwartaal, de donkere vlakken op de muur geven 
een mooie achtergrond voor de foto’s (foto: Hieke)

laatste kwartaal sluiten we af met het thema 
‘Groninger landschap’, waar we afgelopen jaar 
met de hele fotogroep aan gewerkt hebben. 
Hoewel de expositie niet toegankelijk is voor 
iedereen is het fijn het personeel en de patiënten 
af te kunnen leiden van het dagelijks leven en op 
te fleuren met onze werken. 
Wie nieuwsgierig is naar de werken die we 
exposeren kan deze bekijken op de website: 
www.fotogroepgarmerwolde.com 
onder‘Exposities  2021 Martini Ziekenhuis’.

Namens fotogroep Garmerwolde, 
Hieke

Het terrein van Ritsema aan de Grasdijkweg in 
Garmerwolde (waar voorheen de kassen van 
Veenstra stonden) is in andere handen overge
gaan. 
Jan van der Veen, van Reinder van der Veen 
Magazijnstellingen BV, heeft het terrein gekocht 
en wil er een nieuwe loods laten bouwen. Hij 

Exposeren in coronatijd

Genieten van het Ommeland (foto Metha Nijkamp)

Palen voor een nieuwe loods
heeft al zo’n 400 heipalen in de grond laten 
slaan. Geen overbodige luxe op de slappe 
grond. De heimachine zette de heikop erop en 
stóóf naar beneden. Nog drie slagen erop en de 
paal stond op de goede hoogte. 

(tekst en foto Sieb-Klaas Iwema)
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Agenda

Foto van de maand

Colofon
Contactpersoon redactie 
Garmerwolde
Hillie RamakerTepper 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
27 augustus 2021
Kopij inleveren uiterlijk zaterdag 14 
augustus vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16

Stilleven aan het maar in Thesinge 
(foto Koos van de Belt)

Zaterdag 31 juli
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen 
oud papier
Zaterdag 31 juli en zondag 
1 augustus
Kloosterkerk Thesinge; 
10.00 – 18.00 uur : Expositie De 
Kleur van het Wad (zie artikel)
Zaterdag 7 en zondag 
8 augustus 
Kloosterkerk Thesinge; 
10.00 – 18.00 uur : Expositie De 
Kleur van het Wad (zie artikel)
Woensdag 11 augustus
Garmerwolde; 14.00 uur: Jeu de 
boules (bij goed weer).  

Na afloop koffie of thee. 
Info: Pia Pops, tel. 050 541 6587
Zaterdag 14 en zondag 
15 augustus 
Thesinge : Opentuindagen Groei 
& Bloei (zie artikel)
Donderdag 19 en vrijdag 
20 augustus
Speelveld Thesinge: Zummer
speulen voor de jeugd van 4 t/m 
13 jaar. Thema ‘Oud Holland’
Woensdag  25 augustus
Garmerwolde; 14.00 uur: Jeu de 
boules (bij goed weer). Na afloop 
koffie of thee. Info: Pia Pops, 
tel. 050 541 6587

Strip 
Mathieu Visser

Wist-u-dat …
•  de molen in Thesinge er twee 

nieuwe molenaars bij heeft, 
namelijk Nico Willems en  
Bert de Grijs

In verband met de heersende coronamaatregelen van het moment kan 
het zijn dat bijeenkomsten niet of op een andere manier doorgaan. 
Check daarom altijd de website van of neem contact op met de 
organisatie.

Opbrengst collecte MS Fonds
In de week van 28 juni t/m 3 juli is er gecollecteerd voor het Nationaal 
MS Fonds. 
Met de collectebussen en betaling via een QRcode is in Thesinge  
€ 370,21 opgehaald en in Garmerwolde € 281,88. 
Dank aan alle gulle gevers voor dit mooie resultaat! 
Verder worden alle collectanten hartelijk bedankt voor hun inzet. 

Mieke van ’t Hoog (coördinator Thesinge) 
en Magda Vooijs (coördinator Garmerwolde).


