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Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

47e jaargang - september 2021

Nieuwe wijkagent voor 
Thesinge en Garmerwolde

Tijdens een recente eindredactievergadering van de Garmer & 
 Thesinger Express in Trefpunt liepen we hem toevallig tegen het lijf: 
de nieuwe wijkagent Jorge Castro. Hij sprak daar met het bestuur 
van Dorpsbelangen Thesinge, in het kader van kennismaking met 
zijn nieuwe werkomgeving. Sinds maart dit jaar is hij aangesteld als 
wijkagent van het werkgebied Ten Boer en omliggende dorpen. In 
die hoedanigheid zal hij zich dus ook bezighouden met onze dorpen 
en bij tijd en wijle aanschuiven bij relevante bijeenkomsten, verga
deringen en dergelijke. Tijd om even kennis te maken.

Jorge (spreek uit ‘sjors’, niet ‘gorge’) Castro is geboren en getogen in de 
Oosterparkwijk en werkt al ruim twintig jaar bij de politie, onder andere als 
wijkagent van de Oosterparkwijk en jeugdagent. In het begin van zijn 
 carrière werkte hij een aantal jaren vanuit de toenmalige basiseenheid 
Uithuizen, waar de gemeente Ten Boer destijds onder viel, dus zijn huidige 
werkgebied is hem zeker niet onbekend. 
De fusie met de gemeente Groningen in 2019 bracht ook een herordening 
met zich mee voor de politie: het werkgebied Ten Boer ging nu onder 
basiseenheid Groningen vallen (Bureau Parkallee, bij Kardinge). Harrie 
Meier en Simon Dijksterhuis, die jarenlang post hadden in Ten Boer, 
 werden toen opgevolgd door Marianne van Elp. Na tweeënhalf jaar is 
zij nu gaan werken in Drenthe en heeft Jorge het hier van haar over
genomen. 

Wat doet een wijkagent eigenlijk?
Allereerst is het van belang te weten dat we nu niet ineens als ‘wijk van 
Groningen’ worden gezien. ‘Wijkagent’ is simpelweg een nieuw label, 
waar het voorheen ‘buurtagent’ heette. Naast de werkzaamheden in het 
eigen werkgebied draait elke wijkagent net als alle collega’s van de 
 basiseenheid ook (nood)diensten. Zo draait Jorge onder andere ook dien
sten bij de ME en heeft hij bijvoorbeeld in juli nog bijstand verleend bij de 
overstromingen in Limburg. Maar de meeste tijd richt hij zich als wijk agent 
op de eigen ‘wijk’. Denk bijvoorbeeld aan kwesties zoals langlopende 
burenruzies, structurele verkeerszaken, of herhaaldelijke overlast door 
iets. ‘Als wijkagent ga ik dan met betrokkenen en omwonenden praten’, 
vertelt Jorge. ‘Ik vervul dan vooral een coördinerende rol om bijvoorbeeld 
relevante hulpverlening erbij te betrekken, of bepaalde gespecialiseerde 
politietaken bij collega’s neer te leggen. Als fictief voorbeeld: stel er wordt 
melding gemaakt van een verward persoon op straat, dan kan ik daar op 
af en hulpverlening in gang zetten. Of wat minder ‘klachtgerelateerd’: stel 
dat buren zich om een of andere reden zorgen maken om een bewoner, 
dan kan ik poolshoogte nemen. Met mijn bevoegdheden als wijkagent kan 
ik dan als een soort van ‘breekijzer’ andere hulpverleners een ingang 
geven.‘ 

Wijkagent Jorge Castro voor de politiepost op het Koopmansplein in Ten 
Boer (foto Patrizia Meijer)

Op fietse
De switch naar Ten Boer in coronatijd, hoe ging dat eigenlijk? ‘Ik heb wat 
dat betreft eigenlijk geen beperkingen of zo ervaren. Er ging wat meer via 
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telefoon, en ik heb mensen vaak buiten in plaats van binnen gesproken. 
Ik fiets ook vaak op mijn elektrische dienstfiets. Daardoor hoop ik ook wat 
makkelijker aanspreekbaar te zijn en is het wat laagdrempeliger. Als wijk
agent zoek ik graag de verbinding met de bewoners. Wat leeft er, wat gaat 
goed en wat kunnen we verbeteren met elkaar? Zo zal ik waar nodig bij
voorbeeld ook bij relevante dorpsoverleggen aanwezig kunnen zijn.’
Wellicht ben u Jorge al eens in de buurt tegengekomen, en grote kans dat 
dit dan op de fiets was. Er staan inmiddels al heel wat kilometers op de 
teller. Soms brengt hij zijn lunchtijd door op een openbare plek in het 
werkgebied, wat hij dan deelt via de wijkagentTwitteraccount. Zo lees ik 
bijvoorbeeld: 

@WA-tenboer: - 14 juli ∙∙∙ Om 12 uur eet ik mijn broodje onder de 
molen in Thesinge. Zie ik je daar? #wijkagent #verbinding 

Ik zou zeggen, een uitnodiging om eens op in te gaan. Voor de niettwit
teraars: de wijkagent is uiteraard ook via de gebruikelijke wegen te spre
ken, zoals via het algemene telefoonnummer 09008844. ‘Daarnaast zal 
ik waar het kan zoveel mogelijk aanwezig zijn op het bureau in Ten Boer 
aan het Koopmansplein’.

Harjo de Poel
Toevallig fietsten we tijdens het interview voormalig wijkagent Harrie 
Meier (links op de foto) tegen het lijf (foto Patrizia Meijer)

Het heeft er nog om gespannen of er op 4 sep
tember in het Geweide in Thesinge door de 
jeugd gevist kon worden. Hoewel het Geweide 
dit voorjaar is uitgebaggerd heeft dat voor het 
tegengaan van de aangroei van wier een zwaar 
teleurstellend effect gehad. De baggeraars 
moesten tot ongeveer één meter van de oever 
de bodem ongemoeid laten. Maar in die onaan
geroerde bodem hebben de waterplanten in 
korte tijd naar hartenlust kunnen groeien, tot 
midden in het Geweide. De vislijnen zouden 

Viswedstrijd kon toch nog doorgaan
daar absoluut in verstrikt raken. Waterschap 
Noorderzijlvest was vroegtijdig op de hoogte 
gebracht van de viswedstrijd, met het verzoek 
om te gaan maaien. Toen kwam op 30 augustus 
het bericht dat de maaiboot defect was en dat 
het nog maar de vraag was of die op tijd gerepa
reerd zou zijn. Gelukkig lag donderdagavond 3 
september de boot in het water en heeft vrijdag 
haar werk kunnen doen.
Hoewel door dat late tijdstip het een viswedstrijd 
in troebel water werd, kon er toch gevist worden. 

Tien jeugdige Thesingers hadden hun ouders 
zover gekregen om het vistuig in orde te maken 
en zaten om twee uur aan de waterkant om hun 
lijntje uit te gooien en zo kans te maken op een 
van de vier te winnen prijzen.
De meeste vissers brachten hun ouders mee en 
met de overige belangstellenden was het een 
gezellige en spannende middag aan De Dijk. De 
vissen bleken geen last van hun ogen te heb
ben, want ondanks het nog slechte zicht werd er 
over het algemeen goed gevangen. Na afloop 
werden de aantallen, lengtes en schoonheden 
geteld en kregen de vier prijswinnaars een 
mooie beker overhandigd. Guus Ottens ving de 
meeste vis: 11. Kiam Walma de grootste: 24 cm. 
Roan Bol de kleinste: 9 cm en Nienke Dolfijn 
ging met de beker voor de mooiste vis naar huis. 
En alle deelnemers en de overige aanwezige 
jeugd werden ook nog getrakteerd op een zakje 
snoep.

Koos van de Belt

Stoomfluitjes
Gevraagd: houtsnippers (verhakseld snoei
hout) om een tuinpad mee af te dekken.
Koos van de Belt, 06 12 101 378 

Gezocht: Dorpshuis de Leeuw zit dringend 
verlegen om een beheerder/gastvrouw. 
Voornaamste taak: het ontvangen en wegwijs 
maken van huurders die voor een dagdeel de 

zaal of het café huren. Kleine vergoeding is 
mogelijk. Voor verdere informatie: vraag een 
bestuurslid of mail naar 
info@dorpshuisdeleeuw.nl

Viswedstrijd voor ouders en oudere 
jeugd 

Tijdens de viswedstrijd bleek dat bij een 
aantal ouders de handen jeukten om zelf de 
hengel ter hand te nemen. 
Om die ouders, maar ook anderen ouder 
dan 12 jaar een keer de spanning van een 
echte viswedstrijd te laten ervaren wordt er, 
alleen bij voldoende belangstelling op 
zaterdag 9 oktober van 14.00 tot 15.15 uur 
opnieuw een viswedstrijd georganiseerd. 
Opgave vooraf (tot 6 oktober) op mailadres 
vandebeltkoos@gmail.com is vereist.Guus Ottens haalt nummer negen (of een van zijn overige tien gevangen vissen) boven water. 

Jelle Dolfijn kijkt toe. Hij ving er uiteindelijk vier. (foto Koos van de Belt)
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Open Monumentendagen 11 en 12 september
  In Garmerwolde

Hoe zag Garmerwolde er in 1834 uit? Wie dat wilde weten, kon een 
wandelroute volgen langs gebouwen die er toen ook al stonden. 
De Historische Commissie had zoals elk jaar weer gezorgd voor 
beachvlaggen met een informatieblad bij allerlei bijzondere gebouwen. 
Grote trekpleister dit jaar waren de kerk en de toren. 
In de kerk kon je de gewelfschilderingen bekijken met een Virtual 
Realitybril en de kleurige schilderijen van Carel Hazeveld bewonderen. 
En in de toren was gratis de interactieve tentoonstelling Feest! In Oost 
en West te bezoeken. 
Aan het eind van de dagen stond de teller op 541 bezoekers in de kerk, 
400 in de toren. 

G&T-redactielid Hillie Ramaker bekijkt de wereld door 
een bijzondere bril 
(foto Inge Basteleur, Stichting Oude Groninger Kerken)

In Thesinge  
Tijdens het Open Monumenten Weekend was 
op 11 september het Smederijmuseum in 
Thesinge ook geopend. 
In de expositieruimte vertelde Sybolt Oudman 
enthousiast over de toepassingen van 
allerhande attributen uit vervlogen tijden die 
daar staan opgesteld of liggen te pronken. 
(foto Koos van de Belt)

Invulling weer open 

In de vorige Garmer en Thesinger Express 
hebt u kunnen lezen over een mogelijke 
doorstart van de Garmerheerd. Op 14 sep
tember organiseerde het demissionaire 
bestuur nog een bijeenkomst voor belang
stellenden en ‘mogelijke doorstarters’. Een 
volgende stap wordt nu gezet. 

Doorstart Garmerheerd
Bustocht langs woonvormen 
Nu de invulling van de woonvorm Garmerheerd 
weer openligt, helpt de gemeente Groningen 
met het zoeken naar mogelijkheden. Denk aan 
het alleen huren (een wooncorporatie) of een 
combinatie van huren/kopen. 
De gemeente biedt nu aan om volledig op haar 
kosten een bustocht te organiseren langs mini
maal één en maximaal drie locaties en woon

vormen. Deze tocht is bedoeld voor mensen die 
mogelijk willen doorstarten. 
Bij voldoende belangstelling kan deze bustocht 
in oktober plaatsvinden. Hebt u belangstelling 
om geheel vrijblijvend mee te gaan op deze bus
tocht, laat u dat dan vóór 10 oktober per mail 
weten aan: garmerheerd@gmail.com.
Zodra de datum bekend is, krijgt u per email 
hierover bericht.

Op zaterdag 23 oktober, de laatste zaterdag van 
de herfstvakantie, is er weer de halfjaarlijkse 
klusdag in Garmerwolde. Dat houdt in dat we 
met een aantal mensen snoeien, schoonmaken, 
zwerfafval opruimen etc., op verschillende plek
ken in het dorp, onder meer bij de begraafplaats, 
rond de kerk, bij de Garmerhof, bij het dorpshuis 
en op de jeudeboulesbaan.

Klusdag Garmerwolde
We beginnen om 9.00 uur met koffie bij Dorps
huis de Leeuw, en vanaf 9.30 uur gaan we aan 
de slag. Het duurt tot zolang als je wilt en er werk 
is, meestal tot 13.00 uur. 
Hoe meer mensen meedoen, jong en oud, 
nieuw in het dorp of oude garde, voor een uurtje 
of tot het einde, hoe gezelliger het is, hoe sneller 
het gaat en hoe meer we kunnen doen. 

Er is voor iedereen wel iets te doen. 
Komt allen!

Aanmelden  mag wel hoeft niet  of informatie: 
neem contact op met Simone: 
simone@tjakkes.net / 06 138 60 540.
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Net als De Til in Thesinge wordt ook het school
gebouw van de OBS Garmerwolde aan de 
Dorps weg verstevigd en verbouwd. De school
directie heeft daarvan op 15 september de defi
nitieve bevestiging gekregen. 
Tijdens de verbouwing zullen de schoolkinderen 
elders les krijgen, en wel in een tijdelijk onder
komen achter het terrein van GEO. Dit nood
gebouw zal 13 oktober gereed zijn en daarna zal 
er worden verhuisd. De schoolkinderen hebben 
verhuisvrij van woensdag 13 oktober tot en met 
vrijdag 15 oktober en de week daarna is het 
herfstvakantie. 
Vanaf 24 oktober zullen de kinderen dan naar de 
tijdelijke school bij het sportpark gaan. Veel kin
deren worden gehaald en gebracht, al dan niet 
met de auto. Aanwonenden, maar ook bewo
ners van toevoerwegen kunnen dus vanaf die 
datum wat meer verkeersbedrijvigheid verwach
ten. Dit zal zo zijn totdat de werkzaamheden aan 
het schoolgebouw aan de Dorpsweg klaar zijn. 
Hoe die planning is, is op het moment van schrij
ven echter niet bekend. Inhoudelijk is er over de 
verbouwing nog niet veel gecommuniceerd naar 
de schoolleiding.
Via de Garmer en Thesinger Express en andere 
kanalen proberen we naast de ouders van 
schoolkinderen ook de buurtbewoners op de 

De kinderen en leerkrachten van basisschool De 
Til gaan inmiddels al geruime tijd met de bus naar 
Ten Boer. Daar hebben ze een goed onderkomen 
in het voormalig schoolgebouw van de Huifkar. 
Ze hebben daar een grote binnenruimte en een 
ook een groot schoolplein tot hun beschikking. 
Ondanks dat ze daar prima zitten, willen ze 
natuurlijk graag weer terug naar  Thesinge. Want 
daar horen ze immers bij het dorp. 

Lastiger dan gedacht
De grote versterking en verbouwing van De Til 
is nog niet begonnen. Er zijn voor de zomer wat 
kleine werkzaamheden aan de vloeren van het 

De verbouwing van De Til
gebouw gedaan, maar nu is het alweer een aan
tal weken rustig. 
Het project De Til is onderdeel van het scholen
programma waar bijvoorbeeld ook de scholen 
van Woltersum, Garmerwolde, Ten Boer (De 
Poort) en Ten Post nog mee te maken krijgen. 
Het is voor de Nationaal Coördinator Groningen 
(NCG), maar ook voor de gemeente Groningen 
lastiger dan gedacht om dit project in uitvoering 
te krijgen. De meeste vertraging zit in de proce
dures die gevolgd moeten worden. 
Er is geprobeerd om de procedure te versnellen 
door aan te besteden conform het Groninger 
Model. Dit houdt in dat in plaats van drie aan

nemers maar één aannemer deel hoeft te 
nemen aan de aanbesteding. Inmiddels is de 
aannemer aan het rekenen. Dit zal nog een paar 
weken duren, maar de aannemer heeft tijd en de 
capaciteit is alvast voor De Til gereserveerd. 
Bij de inschrijving van de aannemer ontvangen 
we een planning. Zodra deze bekend is, zullen 
we deze informatie delen. De school kijkt ernaar 
uit om weer op de (inmiddels honderd jaar) 
oude, vertrouwde, maar verbouwde plek terug 
te zijn!

Paulina van Bostelen, 
Schooldirecteur CBS De Til 

en CBS De Wieken

Een van de prefab klaslokaaldelen wordt op zijn tijdelijke plaats gezet (foto Harjo de Poel)

Update werkzaamheden OBS Garmerwolde

hoogte te houden wanneer precies de werk
zaamheden bij het OBSgebouw beginnen en 
hoe lang het gaat duren. In de volgende editie 
is er hopelijk al meer te melden. Mocht u in de 

tussen tijd meer vragen hebben over de tijdelijke 
overlast in het dorp, dan kunt u daarvoor terecht 
bij de Gemeente Groningen.

Harjo de Poel

Mieke van ’t Hoog was een van de vrijwilligers 
die op zaterdag 11 september hielp met de 
handmatige oogst van de pompoenen op de 
‘Zwarte Klei’ akker in Klunder, Thesinge. 
Over het Zwarte Klei project van Thekla de Jong 
en Bas Hoorn schreven we in de G&T Express 
van juli. De eerste oogst was, gezien het nog 
zeer prille begin van het project, overweldigend. 
Kisten vol pompoenen zijn er geoogst. Het is de 
bedoeling dat de pompoenen in de keuken van 
Beatrixoord tot soep worden vermaakt. De soep 
wordt vervolgens geschonken aan de Voedsel
bank. AvecPlezier maakte een voorproefje 
zodat de vrijwilligers tijdens de lunch al konden 
genieten van de pompoensoep. 
(foto Koos van de Belt)

Pompoenen oogsten op Zwarte Klei
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Aaldert Jan, Marga en Melle

Sinds deze zomer wonen Aaldert Jan, Marga 
en haar zoon Melle van 17 in Garmerwolde. 
Ze hebben het huis van Jaap en Denise ge
kocht aan de Dorpsweg 53. 

Marga en Aaldert Jan leerden elkaar tweeënhalf 
jaar geleden kennen en bleken overeenkomsten 
te hebben, namelijk dat beide grootouders uit 
Hoogeveen kwamen. Zowel Marga als Aaldert 
Jan is groot wandelfan en ook voor een klus in 
en rond het huis draaien ze hun hand niet om. 
Aaldert Jan heeft twee rechterhanden en klust 
veel in huis en Marga zorgt dan voor de finishing 
touch. Marga knapt graag oude meubels op en 
krijgt daarbij hulp van Aaldert Jan. Grappig hier
aan is dat Aaldert Jan degene is die oorspronke
lijk de opleiding tot meubelmaker heeft gevolgd. 
Helaas heeft Marga, met haar baan als adminis
tratief medewerker op de revalidatieafdeling in 
het UMCG en het nieuwe huis, niet altijd even 
veel tijd voor haar hobby
Tijdens het interview werd maar weer duidelijk 
hoe klein de wereld is. De zus van Marga bleek 
een oude studievriendin van mij te zijn en  Aaldert 
Jan, die chef werkplaats bij caravanspecialist 
Recreama is, werkte samen met Hendrik Hund 
(oudinwoner van Garmerwolde) todat deze met 
pensioen ging.

Nieuwe bewoners Garmerwolde

Voordat Marga en Aaldert Jan een relatie kregen, 
woonde Aaldert Jan in Assen. Omdat hij aan de 
rand van deze stad woonde, voelde het aan als 
een dorp. Toen ze samen een huis gingen zoe
ken, gaf hij dan ook echt de voorkeur aan het 
zoeken van een huis in een dorp. Omdat Melle in 
6 vwo zit in Groningen, zochten ze naar een dorp 
rondom Groningen zodat hij gewoon op de fiets 

naar school kan. Marga heeft in haar jeugd ook 
in een dorp nabij Leeuwarden gewoond en heeft 
daar goede herinneringen aan. En zo belandde 
het drietal dus in Garmerwolde.
Leuk te vermelden is dat Marga elf jaar geleden 
bij GEO voetbalde, enthousiast gemaakt door 
haar zoons die ook van voetballen houden. 

Margriet de Haan

Aaldert Jan en Marga voor hun huis (foto Margriet de Haan)

Lieve mensen uit Thesinge en Garmerwolde,

Stil en ontroerd zijn wij.
Wat hebben we veel liefdevolle reacties ontvangen nadat Menko 
op 13 augustus uit het leven gestapt is. Hieruit blijkt met hoeveel 
liefde jullie terugdenken aan onze lieve zoon en broer.
De mooie verhalen, brieven, kaarten, bloemen en praktische 
steun hebben we als een warme deken ervaren.
Wat waren de afscheidsdienst en  
de erehaag op 19 augustus troostrijk.  

Veel dank hiervoor.
Peter, Ina, Sake en Marja Heidema

Mantelzorg 10-daagse
De ‘Dag van de Mantelzorg’ op 10 november komt er weer aan. Op deze 
jaarlijkse dag staan mantelzorgers in de schijnwerpers. Het Steunpunt 
Mantelzorg Groningen breidt dit jaar de Dag van de Mantelzorg uit naar 
tien dagen. 
Van 10 tot en met 19 november worden verschillende activiteiten voor 
mantelzorgers in de gemeente Groningen georganiseerd. Er is keuze uit 
creatieve, culturele, ontspannende en sportieve activiteiten.
Mantelzorgers die ingeschreven staan bij het Steunpunt Mantelzorg van 
Humanitas Groningen ontvangen voor dit evenement een uitnodiging. 
Mantelzorgers die nog niet zijn ingeschreven, kunnen dat doen via 
humanitas.nl/groningen/dagvandemantelzorg. Dan ontvangen ook zij  tijdig 
een uitnodiging voor dit evenement. Aanmelden voor de 10daagse kan tot 
15 oktober. 
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David, Angelika, Sem en Jesse

Voor Angelika was het al veel langer een  grote 
wens: wonen in een dorp. Zij is geboren en 
getogen in de stad. David houdt ook van het 
dorpse leven. Dat kent hij vanuit zijn jeugd in 
Friesland. Vandaar dat zij vanuit hun woning 
in Lewenborg op zoek gingen naar een ruim 
huis met een tuin in het buitengebied. 

Vijf jaar lang hebben ze gezocht en verschil
lende huizen in Garmerwolde en Thesinge 
bekeken. Ze hebben zelfs al eens een Stoom
fluitje geplaatst in deze krant. Eindelijk lukte het. 
Vanaf maart wonen zij aan de Kerkstraat in 
 Thesinge met hun zoons Sem (13 jaar), Jesse 
(10 jaar) en de pup Brooklyn en poes Gijs. 
David en Angelika hebben elkaar in 2002 bij 
defensie leren kennen toen zij ieder vanuit hun 
eigen eenheid ondersteuning moesten bieden 
bij de Nijmeegse Vierdaagse. Van het een kwam 
het ander. Vanuit die eenheden zijn ze ook nog 
samen op uitzending geweest naar Irak. Beiden 
hebben zij defensie verlaten. David werkt nu bij 
de Van Mesdagkliniek als beveiliger. Hij gaat op 
de fiets naar zijn werk en geniet dan van de 
omgeving. Fietsen is een hobby van hem en 
tekenen ook. Hij tekent van alles, van kleine 
tekeningetjes tot grote muurschilderingen. 
Angelika werkt bij de politie in Groningen. Zij is 
sportief, loopt graag hard en doet aan crossfit, 
een combinatie van krachttraining en conditie. 

Nieuwe bewoners Thesinge
Ze zijn al aardig gewend en heel blij met het 
huis. David en Angelika zeggen vaak tegen 
elkaar: ‘Dat wij hier mogen wonen.’ Ze vonden 
de ontvangst in het dorp hartverwarmend. Ze 
kregen bloemen en versgebakken appeltaart. 
Ze maken meteen van deze gelegenheid 
gebruik om iedereen te bedanken voor het 
warme welkom. 

Irene Plaatsman

Sem zit op het Wessel Gansfortcollege en 
 probeert momenteel uit of hij voetbal bij GEO leuk 
vindt. Jesse zit in groep 7 op zijn oude school. Hij 
heeft zo’n leuke klas en is er zo op zijn plek dat hij 
die laatste twee jaren graag op zijn oude school 
wil afmaken. Al tijdens de verbouwing van het 
huis leerden de jongens verschillende kinderen 
uit het dorp kennen. Jesse heeft met de Zummer
speulen meegedaan.

Jesse, Angelika, Sem en David voor hun huis aan de Kerkstraat (foto Henk Tammens)

* 12 februari 1956  † 21 juli 2021 
Onze lieve, hulpvaardige, bescheiden, altijd 
klaarstaande Titia is plotseling overleden. 

Wij blijven verdrietig achter. 
We wensen Marco en Lynne en allen die 
Titia dierbaar waren veel sterkte met dit 

grote gemis.

Deze tekst plaatsten we in de overlijdens
advertentie in de Noorderkrant en de Eems
bode, met ons achten, de mensen waar Titia 
regelmatig hielp.
Titia was een lieve, bescheiden vrouw, vol zorg 
en aandacht voor anderen. Ze hield van een 
gezellig praatje en was altijd bereid om even te 
helpen. Denk bijvoorbeeld aan Hetta Heeres, 
haar vroegere buurvrouw. Dankzij Titia’s niet 
aflatende mantelzorg kon ze nog heel lang thuis 
blijven wonen.

In memoriam Titia Wiersema
Op 16 april 2016 maakte ik voor het eerst echt 
kennis met Titia.
Mevrouw Titie van Dijk, de moeder van Peter 
Huizinga, had me getipt. Titia hielp toen al vijf
tien jaar twee ochtenden per week naar volle 
tevredenheid bij Peter en zijn moeder aan de 
Dorpsweg. Het klikte die zaterdag de 16e met
een en ze kwam de week daarop. 
De naam Titia komt van het Latijnse Laetitia, wat 
vreugde betekent. Een naam die goed bij haar 
paste: vreugde brengende. Want dat deed ze al 
die jaren, niet alleen bij Jan en mij, maar ook in 
het gezin van onze dochters, Arjelle in Sint 
Annen en Sanne in Groningen, waar ze in de 
loop van datzelfde jaar 2016 ook ging helpen. 
Ze werd onderdeel van onze familie, vierde mee 
toen Sanne en Hedzer trouwden en op het 
twaalfeneenhalfjarig huwelijksfeest van Arjelle 
en Harke was ze met haar schoonzus Ada ook 
aanwezig.

Niets was Titia ooit te 
veel: zo kwam ze nog  
’s avonds laat even de 
camper schoonmaken, 
want dat hadden de 
verkopers nagelaten. 
Als je haar vroeg: ‘Zou je nog … ?’ was het altijd: 
‘Ja’. Zo paste ze op bij Jarne, Jente en Jonne 
(de kinderen van Arjelle en Harke) en las ze hun 
voor bij het naar bed gaan. Ze zou een heerlijke 
oma zijn geweest! Kort voor haar overlijden ver
telde ze ons heel (ingetogen natuurlijk) trots en 
blij dat ze oma zou worden.
Titia had groene vingers, ze werkte heel graag 
in de tuin: ‘Het is m’n hobby, daar wil ik niets voor 
hebben!’
Haar gedachtenis zij tot zegen!

Namens ons achten, Tineke Werkman-Uitham
(foto privébezit)
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Dat kunstenaar Trudy Oosterhuis uit Thesin
ge werkt met het materiaal dat zij vindt rond
om de boerderij sprak weinig tot de verbeel
ding toen ik op een maandagavond bij haar 
het atelier in stapte. Op de werkbank lag 
een zwart glimmend plakkaat en een sterke 
mestgeur drong mijn neus binnen. Nadat we 
onszelf aan elkaar voorgesteld hadden, ver
ontschuldigde Trudy zich en vertelde me dat 
er echt geen koeienpoep voor mij lag, maar 
dat dit klei was en dat de geur uit de mestput 
kwam vlakbij de deuren van haar atelier. Hoe 
je zintuigen je soms op het verkeerde been 
zetten.

De boerderij als atelier
Wat een mooie plek! Trudy kijkt vanuit haar 
 atelier aan de achterzijde van de boerderij van 
de gebroeders Oosterhuis (geen familie overi
gens) door twee oude staldeuren  van binnen 
zwaar versleten door de koeien die hier jaren
lang tegenaan schurkten  zo het ommeland in. 
Voor Trudy is deze plek geen toeval, maar meer 
noodzaak. Zij werkt als conceptueel kunstenaar 
met de materialen van het boerenland. In 2018 
kwamen zij en haar vriend Martijn in Thesinge 
wonen. Tot dan toe werkte ze op de zolderkamer 
van haar woning in Groningen. Maar met halve 
balen hooi de trappen op was niet ideaal. Toen 
ze hier kwamen wonen ging ze al snel op zoek 
naar een goeie werkplek en die vond ze aan de 
Lageweg. Op deze plek hoeft ze maar een paar 
meter te lopen en ze stapt van het betonnen erf 
zo de Groninger klei in.

Verrassende keuze 
Die klei is haar niet vreemd, ze groeide op in 
Hornhuizen in het uiterste noorden van 
 Groningen. Haar vader is akkerbouwer. Dat 
ruige en dat weidse, dat is waar ze zich thuis 
voelt, weet ze nu. Het vooroordeel is waar: als 
boerendochter was het niet echt vanzelfspre
kend dat Trudy kunstenaar zou worden. Ze was 
wel creatief als kind, maar volgde een opleiding 
tot maatschappelijk werker en was drie jaar 
werkzaam als jeugdhulpverlener. Maar na drie 
jaar besefte ze dat ze het werk te zwaar vond en 
ze zag zich dit niet haar hele leven doen. Wat 
dat dan wel moest zijn wist ze niet precies.
Ze was wel net weer begonnen met schilderen 
en dacht: ‘Misschien ga ik een jaar reizen en zie 
daarna wel wat ik doe’. De kunstacademie trok 
haar en het leek haar handig al vast eens mee 
te doen aan de toelatingsexamens, zodat ze 
wist wat ze hiervan kon verwachten. Helemaal 
tegen haar verwachting in werd ze aangeno
men. ‘En nu?’ dacht ze. Die middag is ze naar 

Op zoek naar de schoonheid van het materiaal

een goede vriendin gereden voor raad en die zei 
alleen maar: Doen! Dus zo begon ze het eerste 
jaar aan Academie Minerva in Groningen. Haar 
ouders snapten weinig van haar keuze en zagen 
het met lede ogen aan.

Drijfveer
Aan het eind van de eerste periode mocht ze 
haar eerste werk exposeren en natuurlijk nodigde 
ze haar ouders en familie uit. Ze kwamen … en 
waren totaal overrompeld. Dat ze zoiets moois 
kon maken! Ook waren ze onder de indruk van 
de andere werken die te zien waren tijdens deze 
expositie. 
Na drie jaar hard werken kwam het besef bij 
Trudy dat haar roots haar grootste inspiratiebron 
waren en dat dat de drijfveer was achter alles 
wat ze maakte. Ze zegt dat ze zich dat moment 
nog heel goed herinnert: ‘Ik had een werk op 
papier gemaakt met verlopen olie van de boer
derij. Ik fietste met de rol onder mijn arm naar de 
academie en besefte; dit is het, ik neem mijn 
thuis mee naar school. Dit is wie ik ben.’ Dat 
besef en de focus daarna wierp zijn vruchten af, 
want met haar afstudeerwerk in 2017 werd ze 
genomineerd voor de Klaas Dijkstra Academie
prijs. 

Kuilgras, spinnenwebben en klei
Trudy wil de kijker een nieuwe ervaring geven. 
‘Ik wil de materialen doorgronden. Door ze uit 
hun context te halen kun je ze met grotere inten
siteit ervaren. Simpele handelingen zoals weven 

en vlechten helpen mij daarbij.’ De mat van 
geweven kuilgras  eerste snede van 2017, 
rechtstreeks van de boerderij, was niet alleen 
indrukwekkend zoals hij vrij in de ruimte hing, hij 
had ook een hele duidelijke geurbeleving. ‘Ieder 
mens heeft wel een gevoel bij deze geur, het 
herinnert aan de zomer en bezoekers van de 
expositie werden er duidelijk blij van.’ Op haar 
site www.trudyoosterhuis.nl zie je prachtige 
foto’s van de spinnenwebben die ze op de 
schuurzolder ving en daarna op een transpa
rante folie fixeerde. 
Op dit moment is ze aan het werk met de 
 Groningse klei. Voor ons op tafel ligt hiervan het 
laatste onderzoek; een laag zwartbruine klei, 
gedroogd en daarna geconserveerd in een laag 
epoxy. Een glimmend landschap, deels boven 
en deels onder het epoxy gelegen. Gedurende 
ons gesprek zakt de zon en werpt steeds lan
gere schaduwen over het werk. Fantastisch om 
te zien wat het licht voor invloed heeft op de 
kleur en textuur. Je ziet hier ook duidelijk dat dit 
andere klei is dan de eerste ‘schets’ die ze van 
dit werk maakte. Die klei komt uit de tuin van hun 
huis en is ouder en armer, hij heeft een meer 
groengrijze kleur. De klei op tafel komt net van 
de akker en is veel rijker en vruchtbaarder; 
daarom is deze zo donker.

Het pure materiaal ervaren
Trudy vindt het belangrijk dat de kijker de 
schoonheid van de materialen ervaart. Haar 
persoonlijke handtekening moet daarbij eigenlijk 

Trudy in haar atelier aan de Lageweg (foto Henk Tammens)
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zo min mogelijk zichtbaar zijn. Dat is soms heel 
erg zoeken; hoe fixeer je een materiaal zonder 
dat de drager afdoet aan hetgeen je wilt laten 
zien? 
Een voorbeeld van een heel recent onderzoek 
staat iets verderop in het atelier; een houten 
frame met daarin een weefsel van touw en 
Jacobskruid. ‘Die bloemen staan nu overal 
langs de wegen en fietspaden, daar moet ik dan 
wat mee doen. Pas als je er mee werkt ontdek 
je wat kan, de stengels van deze plant zijn bij
voorbeeld enorm stevig en als de bloemen uit
gebloeid zijn hou je hele mooi zaadbolletjes 
over, als van een paardenbloem.’ Maar blij is 
Trudy nog niet met dit experiment; het is niet 
goed, het materiaal toont zich zo nog niet ten 
volle. Het blijft een proces van bedenken, probe
ren, mislukken, bijstellen en opnieuw proberen, 

totdat de schoonheid is vastgelegd. En soms 
werkt een beetje toeval ook mee. ‘Je hebt het 
maakproces niet altijd helemaal in de hand, 
soms gebeurt er iets wat het eindresultaat 
enorm ten goede komt.’
De werken die Trudy eerder maakte zijn teer en 
vergankelijk. De mat van kuilgras is helaas al 
helemaal vergaan. ‘Je kunt er wel vers gras aan 
blijven toevoegen, maar uiteindelijk wil ik meer 
werken maken die de tijd doorstaan. Is ook han
dig als je gevraagd wordt voor een expositie, 
dan heb je tenminste iets te laten zien!’, lacht 
Trudy. De Groninger klei gevat in epoxy is daar 
een goede eerste aanzet voor. 
Laat die expositie maar komen, want Trudy’s 
werk moet zeker door meer mensen gezien en 
ervaren worden.

Yvonne Broekhuizen
Eerste snede van 2017 
(foto Trudy Oosterhuis)

Op 6 oktober vertrekt Urgendadirecteur Marjan Minnesma met een 
grote groep wandelaars vanuit de Eemshaven naar de internationale 
klimaattop GOP26 in Glasgow. Onderweg vraagt ze samen met vele 
andere organisaties en particulieren aandacht voor de klimaatcrisis. 
De organisatie roept iedereen op om mee te lopen. Op donderdag 7 
oktober loopt de tocht van Loppersum naar Groningen. Onderweg 
wordt er in Thesinge koffie gedronken in Trefpunt. Een extra reden 
om de wandelschoenen aan te doen.

Cruciale conferentie
Urgenda is de organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland 
sneller duurzaam wil maken, samen met bedrijven, overheden, maat
schappelijke organisaties en particulieren.
‘De klimaatconferentie COP26 van de Verenigde Naties is cruciaal’, stelt 
Urgenda op haar website. ‘Het jaar 2030 lijkt zover weg, maar inmiddels 
hebben we nog maar negen jaar om de opwarming van onze aarde onder 

Loop mee naar Glasgow - via Thesinge
de 1,5 graden te houden en onze uitstoot naar nul te brengen. Op dit 
moment zien we wereldwijd al wat er gebeurt met een opwarming van 
ongeveer 1,1 graden. Alleen met een crisisaanpak en een enorme ver
snelling kunnen we onze planeet leefbaar houden.’

Het programma 7 oktober
De wandelaars vertrekken om 9.00 vanuit Loppersum. Om 12.15 drinken 
ze koffie in Thesinge. Onderweg wordt stil gestaan bij een weiland dat via 
het project 1001ha kruidenrijk grasland is omgetoverd tot kruidenrijk 
 grasland. In de middag wordt gepauzeerd in natuur en recreatiegebied 
Kardinge.

Op theclimatemiles.nl staat alle praktische informatie over de wandel
tocht. Dus haal je wandelschoenen uit de kast en meld je nu aan via de 
website.

Bron: website van Urgenda

Met een jaar vertraging kon het tweedaagse 
wandelevenement Tocht om de Noord dit jaar 
weer doorgaan. Op zondag 19 september lie
pen de ongeveer achthonderd 40kmwande
laars van Groningen via onder meer Thesinge 
naar Delfzijl. 
De eerste wandelaars arriveerden al om een uur 
of acht in Thesinge, de laatste verlieten rond een 
uur of elf het dorp. In de tussentijd was het gezel
lig druk aan de Kerkstraat. Vrijwilligers van Tref
punt zorgden bij deze eerste ravitailleringsplaats 
voor de consumpties, een gelegenheidsgroepje 
muzikanten voor sfeer op het schoolplein, vrijwil
ligers van het Rode Kruis behandelden lichte 
fysieke ongemakken en bij het verlaten van The
singe was er bij molen Germania voor iedereen 
speltpannenkoek met poedersuiker.
Na een lange periode met beperkingen eindelijk 
weer een evenement waar iedereen die dat 
wilde van heeft kunnen genieten. Wandelaars, 
vrijwilligers en dorpsgenoten hebben dat zeker 
gedaan.

Koos van de Belt

Tocht om de Noord

Het gelegenheidsorkest zorgde voor sfeer op het schoolplein (foto Koos van de Belt)
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Na de fietstocht
Vrijdag 3 september werd de Thesinger fiets
tocht gereden. Dit jaar werd gebroken met een 
lange traditie: er werd vanwege de corona
maatregelen niet in juni gefietst, maar in sep
tember. 

Tijdens de tentoonstelling van de Fotogroep 
Garmerwolde, ditmaal in de Kloosterkerk in 
 Thesinge, schreven we dit verhaal. Met als 
achter grondmuziek onder andere Mozart en 
(geen (zon)dag zonder) Bach. 
Er was veel belangstelling, maar liefst 42 fiet
sende Thesingers, één Garmerwolder (Harm 
Derk) en twee stadjers (Rolf en Henk). 
We gaan verder niet in op de route, maar wel op 
een paar  voor sommige fietsers  moeilijke 
 vragen.

Lange vraag, kort antwoord
De eerste vraag werd gesteld bij de voormalige 
brug (19471962) te Ruischerbrug: Welke bus
maatschappij reed over deze brug? Dat was de 
Roland, genoemd naar een middeleeuwse  ridder. 
De bus volgde grotendeels de voormalige Wold
jer spoorlijn: Ruischerbrug, Middelbert, (soms 
klein Harkstede), Engelbert, Harkstede, Kol
ham, Froombosch naar Slochteren en soms 
naar Siddeburen.
De tweede vraag, een lange vraag met een kort 
antwoord, ging over de drie deuren in de kerk te 
Harkstede. De eerste deur (rechts) is voor de 
koster (klokluiden). De tweede deur (midden) is 
voor de kerkgangers (PKN gemeente Scharmer
Harkstede) en de predikant. De derde deur 
(links), en daar ging het om, is voor de organist. 
Gaat u maar eens kijken. Er staan twee bankjes.
Veel fietsers hadden als antwoord ingevuld:  
de werkkamer van Pickard. Dat was misschien 
nog niet zo’n vreemd antwoord. Het echtpaar 
PickardRengers woonde op de borg Klein Mar

tijn, afgebroken in 1898. Het echtpaar heeft in de 
17e eeuw een duidelijk stempel gedrukt op de 
kerk. Henric had er zijn privévertrekken, onder 
meer een bibliotheek.

En de winnaars zijn …
En toen was er een glas, al of niet op het terras, 
bij Harry’s eetcafé in Engelbert. Het was er 
enorm druk, met vele eters. Maar we werden 
niet vergeten. Keurig op tijd kwamen de bestel
lingen door. Wat een geweldige service. Dank 
daarvoor!
Vervolgens gingen we weer richting Thaisn. En 
besloten velen nog even in Trefpunt te blijven.
Degenen die alles goed ingeleverd hadden (met 
naam) waren: Reinder en Froukje, Renger en 
Rik, Jo en  Trieneke, en Kor en Mirjam. Inmiddels 
hebben alle deelnemers een vaantje ontvangen.
En eigenlijk was er nog een winnaar, wat de 

De tussenstop dan wel plaspauze tijdens de 
fietstocht was bij Harry’s eetcafé in Engelbert. 
Caroline Plijter wilde snel naar binnen, maar 
Lammert hield haar aan de ketting. 
(foto Koos van de Belt)

Mendel was met zes jaar veruit de jongste deelnemer aan de fietstocht. Op fietsen voor zijn 
leeftijd zit al wel verlichting, maar nog geen trapondersteuning. Toch was de 30 km voor hem 
geen probleem. Sterker nog, hij fietste de langste afstand van allemaal. De andere deelnemers 
stapten af voor Trefpunt, maar Mendel knoopte er nog een rondje in Trefpunt aan vast. 
(foto Koos van de Belt)

vaantjes betreft: mevr. Bus–Kloosterboer (Reina 
dus), zij deed voor de 23e keer mee! (2019 viel 
uit en 2020 ook, om de bekende reden.)

Dora Westra, Jakob van der Woude

In de voormalige
D.A.M. Roland 
wachtkamer aan 
het Damsterdiep in 
Groningen kun je 
tegenwoordig 
Thais eten.
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GEO thuis
Het nieuwe voetbalseizoen is gelukkig weer gestart. Inmiddels 
zijn de eerste bekerwedstrijden weer gespeeld en zijn er geluk

kig steeds meer mogelijkheden om onze leden en gasten te ontvangen.
Op het sportpark is in de afgelopen zomermaanden driftig doorgewerkt en 
ligt ons hoofdveld er weer prachtig bij. Tevens is de buitenkant van ons 
clubhuis grotendeels voorzien van een nieuwe verflaag. Een drietal spelers 
van de Walking Footballers heeft deze klus opgepakt en wij zijn hun zeer 
erkentelijk!
Zoals u waarschijnlijk heeft kunnen zien zijn de werkzaamheden voor een 
tijdelijke basisschool in Garmerwolde door de Nationaal Coördinator 
 Groningen gestart en ook ons sportpark heeft hier tijdelijk hinder van. Ter 
compensatie zal ons clubhuis straks voorzien worden van een aansluiting 
op kabel voor tv en internet. Ook op dit gebied zijn wij straks klaar voor de 
toekomst.
Het seizoen is eind augustus gestart met een mixed voetbal toernooi (35 
deelnemers) voor onze senioren en een Kindoudertoernooi (85 deel
nemers) voor onze junioren. Beide waren opnieuw een groot succes.
Helaas is het aantal seniorleden afgelopen maanden afgenomen en heb
ben wij met grote tegenzin een seniorteam voor het komende seizoen uit 
de competitie moeten halen. Wij hopen dat dit teleurstellende besluit voor 
het seizoen 2022/2023 teruggedraaid kan worden. Het komende jaar zal 
vv GEO zich met name gaan richten op het werven van nieuwe leden.  
Met hulp van enkele leden zal er een plan van aanpak gemaakt worden. 
Het streven is om in 2023, het jaar van ons 75jarig bestaan, het seizoen 
weer te kunnen afsluiten met minimaal drie volwaardige seniorteams en 
minimaal hetzelfde aantal jeugdteams als nu (vier). In een volgende 
 Garmer en Thesinger Express zullen wij hier meer over berichten.

GEO-veteraan Bram ten Cate ruilt bij Desiree Luiken zijn laatste 
muntgeld om voor een mooie bolchrysant (foto Koos van de Belt)

Op het moment dat u dit bericht leest zijn wij met hulp van onze vrijwilligers 
bij u aan de deur geweest met onze bolchrysanten die onze dorpen weer 
van kleur gaan voorzien.
Tot slot kunt u onze SJOjeugdleden begin oktober aan de deur verwach
ten voor de verkoop van loten voor de Grote Clubactie. De opbrengst 
hiervan zal volledig ten goede komen aan activiteiten voor onze jeugdleden. 

Wij hopen u de komende periode weer te ontmoeten op ons sportpark en 
nodigen u hiervoor van harte uit!

Bestuur vv GEO, ‘een club met ballen’

Feestcommissie Garmerwolde is terug
Feestjes en activiteiten waren geruime tijd 
niet denkbaar door de coronapandemie 
en alle maatregelen die daarbij hoorden. 
Hiermee werd het ook akelig stil rondom 
de Feestcommissie Garmerwolde. Nu lang
zaamaan de maatregelen versoepelen en de 
wereld weer van het slot gaat, wordt het tijd 
om ook de Feestcommissie Garmerwolde 
nieuw leven in te blazen. WE ZIJN TERUG! 
En we stellen ons graag (opnieuw) aan u 
voor. 

We zijn een enthousiaste club Garmerwolders 
die het onze dorpsgenoten graag naar de zin 
maakt door middel van een dorpsfeest of andere 
leuke activiteiten gedurende het jaar. Het uit
gangspunt is hierbij ‘voor en door Garmerwol
ders’. 
De ambitie voor het jaar 20212022 is om wat 
vaker van ons te laten horen. Denk aan het 
(mede)organiseren van een pubquiz, het orga
niseren van een lente of zomerfeest of knusse 
activiteiten in de decembermaand bijvoorbeeld. 

Ideeënbus
Het jaarplan van 20212022 van de Feestcom
missie Garmerwolde is nog niet klaar. Dit heeft 
als reden dat we alle Garmerwolders willen uit
nodigen om feestelijke suggesties met ons te 
delen. 
Onze ideeënbus is vanaf nu altijd geopend via 
emailadres feestciegarmerwolde@outlook.com. 
Je kunt je ideeën ook schriftelijk melden en 
deponeren in de brievenbus van familie  Vermaas 
aan de W.F. Hildebrandstraat 59.
 

Voor en door Garmerwolders
We kunnen niet zonder de hulp van onze dorps
genoten! Het is de bedoeling om voor elke 
 activiteit een hulpvraag uit te zetten waarop 
 Garmerwolders zich kunnen aanmelden om te 
helpen met de organisatie. Echt ‘voor en door 
Garmerwolders’ dus!
Tevens verwelkomen we graag nog enkele 
nieuwe commissieleden. Heb je interesse? 
Meld je dan vrijblijvend aan via 
feestciegarmerwolde@outlook.com. 

Plannen
In de volgende Garmer & Thesinger Express 
hopen we jullie nader te informeren over een 
mogelijke pubquiz in het najaar van 2021. De 
coronamaatregelen moeten uitwijzen wat er dan 
mogelijk is. We kunnen helaas dus nog niets 
beloven. Wat we alvast wel kunnen beloven is 
dat we in het najaar een geldinzamelactie zullen 
houden, zodat feest ook echt feest kan worden 
in  Garmerwolde het komende jaar. Daarover 
later meer!

Feestcommissie Garmerwolde 

V.l.n.r. Annemieke van der Beek, Jan Bakker, Janneke Vermaas, Hans Werner. 
Zittend: Wies van der Molen en Karin Prins (foto Liesbeth Werner)
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De plannen liggen er al sinds 2016 maar een zonnepark is niet 123 
gerealiseerd. Bijna iedereen heeft al wel eens over het park gehoord 
of is er (goed) mee bekend, maar slechts 25% voelt betrokkenheid 
bij het park. Het grootschalige zonnepark achter de rioolwaterzui
vering leeft dan ook nog niet echt, zo blijkt uit de enquête die dit 
voorjaar door 147 mensen uit het gebied Ten Boer is ingevuld. Zij 
reageerden daarin op vragen over participatie in het algemeen en 
(het gevoel van) betrokkenheid bij het geplande zonnepark Fledder
bosch in het bijzonder.

Het park staat gepland in het gebied tussen het einde van de 
Grasdijkweg (Garmerwolde) en de Washuisterweg/Huizingalaan  
(Ten Boer) en is een initiatief van projectontwikkelaar Ecorus met 
50% beoogd lokaal eigendom door Bronnen VanOns (BvO) en 
Energiecoöperatie Ten Boer (ECTB). De vergunning is verleend en 
er is een zogenaamde SDEsubsidie toegezegd. 
Er wordt nog aanvullende financiering gezocht en de aansluiting op 
het net is nog niet gegarandeerd. De initiatiefnemers hopen het park 
voor februari 2024 gerealiseerd te hebben.

In de enquête geeft ca. 15% aan actief te willen meedenken over aspecten 
van het zonnepark zoals besteding van de opbrengsten, inrichting en toe
gankelijkheid en onderhoud. Hiervoor is tot nu toe nog geen duidelijke 
vorm behalve via het lidmaatschap van de Energiecoöperatie Ten Boer. 
De directe omgeving heeft in de planfase wel op het ontwerp kunnen 
reageren en wensen kunnen aandragen. Op dit moment wordt aan een 
inrichtingsplan gewerkt. Eén van de aanbevelingen van het onderzoek is 
om aan deze en eventueel toekomstige werkgroepen in elk geval ook 
geïnteresseerde en/of gelote bewoners toe te voegen en om daarnaast 
een klankbordgroep in te stellen voor mensen die graag directer betrokken 
willen zijn bij het park. 

Echte invloed
Voor de meeste mensen betekent participatie overigens in de eerste 
plaats stemrecht, meebeslissen en aantoonbare invloed hebben op een 
besluit en bijvoorbeeld niet alleen zorgen ventileren of bijvoorbeeld finan
ciële participatie (deze optie eindigde op plek 7 van meest genoemde 
betekenissen van participatie). Deze opvatting over participatie staat op 
spanning met de manier waarop participatie in de praktijk werkt. Voor de 
zogenaamde procesparticipatie zijn bijvoorbeeld geen duidelijke criteria 
en lang niet altijd wordt beargumenteerd wat er met de inbreng van bur
gers is gedaan. Er bestaat geen vorm van instemmingsrecht als het gaat 

Zonnepark Fledderbosch leeft nog niet echt
om de komst van zonneparken of andere projecten in de openbare ruimte. 
Plannen worden getoetst aan beleidskaders van de gemeente. Aanwo
nenden kunnen zienswijzen indienen en na vergunningverlening bezwaar 
maken bij de rechter. De grootte van dit park viel bijvoorbeeld binnen de 
beleidskaders van de oude gemeente Ten Boer. Vergunningsvoorwaarde 
was dat de omgeving voor 10% financieel moest kunnen profiteren van 
het park. Door het instappen van BvO en ECTB is dat opgehoogd naar 
50%. Verdere invloed op het lokale eigendom bij Fledderbosch loopt dus 
via het lidmaatschap van de ECTB. In het nieuwe Beleidskader Zon van 
de gemeente Groningen lijkt overigens wel een indirecte vorm van ‘stem
recht’ te komen, dat wil zeggen dat de gemeenteraad een zogenaamde 
draagvlaktoets kan eisen (de details moeten op het moment van schrijven 
nog bekend worden gemaakt). 
Op de vraag naar soorten regelingen voor financiële participatie geeft een 
ruime meerderheid de voorkeur aan een regeling waarbij deelnemers 
korting krijgen op hun energierekening. Eén van de aanbevelingen is dan 
ook dit als eerste uit te werken als de financiering van het park rond is. De 
meeste respondenten geven aan dat ze nog twijfel hebben (of geen 
mening) over of het lokale eigendom bij de partijen in goede handen is. 

Relatie met de omgeving
Zijn de lage betrokkenheid en het ietwat onzekere vertrouwen eigenlijk 
een probleem? De belangrijkste reden waarom dit wellicht inderdaad een 
probleem is, ligt in de legitimatie om als lokale energiecoöperatie namens 
de omgeving in dit grote zonnepark te participeren. Hoe doe je dat op een 
goede manier als de relatie met de omgeving beperkt is? Eén van de 
aanbevelingen in het onderzoek is dan ook om breder en regelmatiger 
met de omgeving te communiceren en niet alleen met de eigen achterban. 
Een meerderheid van opgeteld 54,4% acht de komst van Zonnepark Fled
derbosch overigens niet tot nauwelijks van belang voor de energietransi
tie of twijfelt daaraan. Als het idee is dat financiële participatie en lokaal 
eigendom het draagvlak voor de energietransitie doen toenemen dan zou 
het gesprek over klimaatverandering en de noodzaak voor duurzame 
energiebronnen ook op lokaal niveau misschien nog wel wat intensiever 
gevoerd mogen worden.

De hele uitslag van de enquête en het advies aan BvO en ECTB zijn te 
raadplegen via de Nieuwsbrief van juni jl. op de website van de ECTB.
Bent u geïnteresseerd in burgerparticipatie? De filosofische masterscrip
tie getiteld Spanningen rondom burgerparticipatie in de energietransitie is 
opvraagbaar door een mailtje te sturen naar: nynkekloppenburg70@
gmail.com.

Nynke Kloppenburg
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’t Kon weer!

Op zaterdag 25 september verzamelden zich in 
twee groepen ruim 110 Garmerwolders bij het 
dorpshuis om zich te verlekkeren aan de buurt
lunch, die werd georganiseerd in het kader van 
de landelijke Burendag. Het evenement was 
mogelijk dankzij een subsidie van de gemeente 
Groningen en het Oranjefond, en de inzet van 
een groep vrijwilligers. 
Wat een geluk hadden we met het weer! Door 
de bezoekers buiten aan lange tafels te ontvan
gen hadden we geen last van beperkingen door 
coronaregels. Het bonte gezelschap bestond uit 
vele nieuwe en oud(e) gezichten. 
Wat een plezier om na die lange lockdown 
elkaar weer te zien en te spreken! En wat een 
vreugde om samen het mooie, pas verbouwde 
dorpshuis te kunnen bewonderen. 
Dat de lunch goed is gevallen bleek uit de 
oproep om vrijwilliger bij het dorpshuis te wor
den. De namen pasten bijna niet op één A4’tje. 
Nu nog nieuwe bestuursleden! 

Marieke de Groot

Buurtlunch Garmerwolde

Vijftiende Thesinger DorpsRun

‘T ken weer’ in Groningse buurt- en dorpshuizen: ‘De helft van het dorp kwam langs, super’. De 
pers van OOG Nieuws kwam langs en interviewde Henk Vliem. (foto Henk Vliem)

Onder prima weersomstandigheden werd op 
zaterdag 25 september de vijftiende editie 
van de Thaisner DörpsRun georganiseerd. 
Een evenement waar een recordaantal deel
nemers op afkwam.

Of het door het voorspelde mooie weer kwam of 
omdat iedereen na corona weer toe was aan wat 
beweging, feit was dat de organisatie op dinsdag
avond de voorinschrijving al moest dichtzetten: 
meer dan driehonderd mensen hadden zich al 

aangemeld. Dat was in de afgelopen vijftien jaar 
niet eerder voorgekomen. 
Op de dag zelf schreven zich nog ongeveer 140 
mensen in, zodat in totaal 440 mensen konden 
deelnemen aan de KidsRun, de volwassenen
loop of de pasta party na afloop. Vooral de lan
gere afstanden waren in trek. Aan de 10 kilome
ter namen meer dan 150 lopers deel en ook de 
halve marathon was met ruim 80 deelnemers 
goed bezocht.
Doordat dit jaar Stoffer Havinga formeel niet 

meer in de organisatie zat, was hij nu eindelijk in 
de gelegenheid om het evenement vanuit het 
perspectief van een loper te bekijken. Als 
rodelantaarndrager ging hij in het rood gekleed 
en met een rode lantaarn met de laatste loper 
van de 21 kilometer mee. 
Gezien de enthousiaste reacties van de deel
nemers zal de 16e editie ook vast weer druk 
worden. 
Op de website thesingerun.nl vindt u foto’s en 
uitslagen van het evenement.

Menco van der Berg

foto Stoffer met de rode lantaarn: Desiree Luiken; 
overige foto’s Henk Tammens
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Meziek mit Bus 2021
 
Op zondagmiddag 31 oktober vindt voor de achttiende keer het muziek
festival Meziek mit Bus plaats. Een uniek festival op drie locaties in 
 Ruischerbrug, Zuidwolde en Thesinge, met drie bands en een stel ouder
wetse bussen die de bezoekers van de ene naar de andere locatie 
brengen.
 
De bands
In Café Moeke Vaatstra in Zuidwolde treedt Richville op: de band van 
Richard van Bergen en J.J. Goosens, twee rootsveteranen die eerder al 
met Rootbag en Sunset Travelers op Meziek mit Bus stonden. Dit legen
darische duo speelt een aanstekelijke mix van tranceachtige Delta Blues 
en funky New Orleans’iaanse ritmes  uit de tijd dat de blues overging van 
akoestisch naar elektrisch.
In het dorpshuis Ruischerbrug speelt Sean Webster met z’n band. Blues
rocker en soulman Webster is een graag geziene gast op de nationale en 
internationale podia. Met zes platen achter z’n naam, en een spetterend 
livealbum, heeft hij een gedegen reputatie opgebouwd als melodieus 
gitarist met een fluwelen stem en fijn gevoel voor expressieve melodieën.

Er wordt weer fanatiek jeu-de -boules gespeeld in Garmerwolde 
(foto Sieb Klaas Iwema)

In Trefpunt Thesinge geeft Mercy John acte de présence. Americana van 
de bovenste plank, getuige de vele lovende kritieken die hem ten deel 
vielen. ‘Zijn akoestische spel, die gierende gitaren, dat altijd strakke tempo, 
die grootse dynamiek, die warme stem, die meehuilende lapsteel en als 
schouder dienstdoende Hammond, die oprechtheid in zijn woorden vol 
zelfkritiek  het is om te janken zo mooi.’, schreef Oor.
 
De prijzen: dagkaart: 20 euro excl. transactiekosten. 
De kaarten: info over de online kaartverkoop, de bands, de aanvangs
tijden, het busschema (met bij behorende opstapplaatsen voor de bustour) 
en informatie over de geldende coronaregels op meziekmitbus.com.

Ton Ensing

Richville (foto Art Visuals)

In het najaar van 2019 is er tot twee maal toe een poging gedaan om te 
gaan vliegeren. Op 8 september was het destijds windstil, de herkansing 
op 29 september werd gecanceld wegens hondenweer (weer om zelfs 
geen hond naar buiten te sturen).
Zondag 24 oktober wordt er opnieuw een vliegermiddag georganiseerd op 
de ijsbaan in Thesinge. Iedereen kan daar zijn/haar zelfgemaakte of 
gekochte vlieger oplaten. Van 15.00 tot ongeveer 16.30 uur.
Een vlieger kun je zelf maken (zie o.a. jandonkers.com/zelfvliegermaken), 
maar het is eenvoudiger om voor een klein bedrag een vlieger te kopen 
(google op ‘vlieger kopen’).
Voor alle deelnemers is er na afloop een presentje.

Koos van de Belt

Vliegeren op zondag 24 oktober
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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 06 12 101 378
Henk Tammens 06 50 257 853
Penningmeester
Tjakko Tjakkes 050 549 9344
W.F. Hildebrandstraat 61
9798 PH Garmerwolde
Bank: IBAN NL74 RABO 0320 7057 49
t.n.v. Garmer en Thesinger Express
Abonnementen
Abonnementsgeld: € 13,50 per jaar 
(via automatische incasso) 
Postabonnees: basistarief + porto
Prijs losse krant: € 1,50
Bezorgklachten
bezorgen@gentexpress.nl
of bel met de redactie
G&T Express op het internet
www.gentexpress.nl
Opmaak Aly Pepping Thesinge
Druk Drukkerij Groningen
Oplage 525 exemplaren

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

Wist-u-dat …
•  de beide groene mannetjes bij 

Molenweg 40 en 42, die bedoeld 
zijn om hardrijders ter plekke 
wat af te remmen, hun oranje 
vlaggetjes zijn ‘kwijt geraakt’? 

•  er gelukkig camerabeelden van 
zijn gemaakt … ?

Agenda

Foto van de maand Het is al weer september: balen! 
(foto Henk Tammens) 

Woensdag 6 oktober
Garmerwolde, sportpark; 14.00 uur:
Jeudeboules (als de weers
omstandigheden het toelaten)
Na afloop koffie of thee. 
Info: Pia Pops, tel. 050 541 6587
Zaterdag 9 oktober
  Thesinge, vanaf 9.00 uur:  

Ophalen oud papier.
  Thesinge, 14.00 uur: 

Viswedstrijd, vanaf 13 jaar.  
Zie artikel.

  Garmerwolde, kerk; 20.00 uur: 
Ode, concert Winterreise van 
Schubert. Entree: € 20, 
reserveren verplicht via  
www.spotgroningen.nl 

Dinsdag 12 oktober
Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; 20.00 uur: 
Klaverjassen bij De Soos.
Donderdag 14 oktober
Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; 14.30 uur: Garmerstee. 
Voor het eerst na lange tijd weer 
even gezellig bijkletsen en 
informatie uitwisselen.
Zaterdag 16 oktober
Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; 20.30 uur: Dorpshuis 
Sessies. Entree gratis.
Woensdag 20 oktober
Garmerwolde, sportpark; 14.00 uur:
Jeudeboules (als de weers
omstandigheden het toelaten)

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

Strip 
Matthieu Visser

Na afloop koffie of thee.  
Info: Pia Pops, tel. 050 541 6587
Zaterdag 23 oktober
Garmerwolde, vanaf 9.00 uur:
Klusdag; zie artikel.
Zondag 24 oktober
Thesinge, IJsbaan Thesinge; 
15.00 uur: Vliegeren; zie artikel.
Maandag 25 oktober
  Garmerwolde, 8.30  9.30 uur: 

Chemokar t.o. Koningsheert.
  Thesinge, 9.45 10.45 uur: 

Chemokar op het Hendrik 
Ridderplein. 

Donderdag 28 oktober
Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; 10.00 uur: Koffiemorgen. 
Met volop aandacht en respect 
voor elkaar.

Vrijdag 29 oktober
Garmerwolde, vanaf 18.00 uur: 
Ophalen oud papier.
Zondag 31 oktober
Meziek mit Bus; zie artikel. 


