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Winkeltje in wording 
en kruidenrijk grasland

Reuring rond de boerderij

Opeens stond het er. Een vriendelijk houten 
huisje aan de Lageweg net buiten de 
bebouwde kom van Garmerwolde, bij de 
boerderij van familie Van den Bergh. Er 
kwam een picknicktafel bij met uitzicht op de 
schaapjes. En een bord met de uitnodigende 
tekst Open. Tijd voor een afspraak met deze 
familie.

De eerste afspraak moet worden afgezegd. De 
maïs is van het land, de tarwe moet ingezaaid 
als voer voor de koeien, en dat moet meteen, 
want het dreigt te gaan regenen. Maar de vol-
gende dag zitten Irma en Anno van den Bergh 
klaar voor het interview. 
Na vele jaren in Groningen is toch te horen dat 
beiden hier niet geboren zijn. Anno komt uit Delft 
en kwam in 1986 naar het Noorden met zijn 
ouders. Tijdens een wintersportvakantie ont-
moette hij Irma uit Nieuwerkerk aan de  IJssel. In 
1995 trouwden ze en een paar jaar later namen 
ze de boerderij aan de Lageweg over van Anno’s 
ouders. Vier zonen hebben ze; Jelle (24),  Hessel 
(22), Kors (21) en Rink (18). Alle vier hebben ze 
werk en/of doen ze een opleiding in de agrari-
sche sector. En alle vier helpen ze thuis mee, 
wanneer dat nodig is. Elke helpende is immers 
meegenomen, als je een melkveebedrijf hebt 
met zo’n honderd koeien, maar geen personeel. 

Fietsenschuurtje
Irma zette al regelmatig producten van de boer-
derij aan de weg om te verkopen. Rabarber, 
fruit, eieren. Maar zo’n doos eieren wordt nat in 
de regen. Ze speelde wel eens met de gedachte 
aan een winkeltje, maar daar bleef het bij. Toen 
kwam corona. Veel mensen kwamen bij haar 
melk halen; vaak namen ze hun kinderen mee 
om naar de dieren te kijken, kinderboerderijen 
waren immers gesloten. En zoon Jelle zag op 
Marktplaats een fietsenschuurtje. Het schuurtje 
werd opgehaald, opgeknapt en geplaatst. De 
boerderijwinkel was geboren. ‘Zo kwamen de 

Irma van den Bergh bij het boerderijwinkeltje (foto Patrizia Meijer)

dingen bij elkaar’, vertelt Irma. ‘Veel aanloop 
door corona. En lokaal en producten bij de boer 
kopen werd erg gepromoot. Je ziet dat hier 
steeds meer belangstelling voor is. Mensen 
waarderen het, vinden het leuk op het erf te 
komen en te zien waar het eten vandaan komt. 
Zeker met mooi weer is er veel aanloop.
‘We verkochten onze kaas al bij de Agrishop en 
nu dus ook in het winkeltje. Verder is er te koop 
wat er in het seizoen is; op dit moment veel prui-
men bijvoorbeeld. Daar maak ik ook compote 
van. Ook hebben we natuurlijk melk, vlees, fruit. 
Maar je kunt ook een kopje koffie of thee kopen, 
dat zet je dan zelf, of een boerderij-ijsje. Afreke-
nen kan contant of met een QR-code. Dat gaat 
eigenlijk heel goed.’

Op een kistje
Is er nu bijna dagelijks wel aanloop, op 7 oktober 
kwam er wel een heel grote groep langs. Zo’n 
vijftig wandelaars die deelnamen aan The  Climate 
Miles, een tocht georganiseerd door Urgenda 

vanuit de Eemshaven naar de internationale 
klimaat top GOP26 in Glasgow. Op die dag werd 
het traject van Loppersum naar Groningen 
ge lopen. Onderweg werd er in Thesinge koffie 
gedronken en geluncht in Trefpunt (zie foto 
elders in deze G&T). En werd ook halt gehouden 
bij het melkveebedrijf van Van den Bergh. Irma: 
‘We gaan melk leveren aan een melkstroom van 
A-ware, die leveren melk aan Albert Heijn. Duur-
zame melk en kaas, onder het motto beter voor 
koe, natuur en boer. Voorwaarde is wel dat we 
kruidenrijk grasland hebben voor de koeien. Zo 
kwamen we terecht bij de actie 1001 ha Kruiden-
rijk Grasland (zie kader). En zo vond Urgenda 
ons. We dachten dat er een man of twaalf zou 
komen. Het waren er minstens vijftig. Toen heb 
ik Anno maar het woord laten doen.’
En zo stond Anno die 7e oktober op een kistje in 
de bocht van het Boer Goensepad, op de plek 
waar hij vier jaar geleden een stuk van negen 
meter heeft ingezaaid met kruidenrijk graszaad. 
‘De kunst is te zorgen dat het blijft. Met klaver is 
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dat geen probleem, maar bij de andere zaden 
moet je maar afwachten. Je krijgt ook maar één 
keer per jaar de kans om het uit te proberen. Dus 
we moeten nog kijken hoe de bodem reageert en 
hoe de koeien erop reageren. In klaver zit bij-
voorbeeld veel eiwit, en dat is voor de koeien wel 
goed, maar te veel daarvan is weer niet goed.’
‘Na de oorlog was het idee: nooit meer zo’n 
honger winter. Dus het moest allemaal steeds 
meer zijn. Zo heb ik het ook op school geleerd. 
Nu zien we in dat dat niet de juiste weg is. Het 
moet anders, maar dat moet in de praktijk 
gebeuren en niet van bovenaf opgelegd worden. 
Het betekent extra werk en tijd voor de boer. Je 
wilt je koeien ook gezond houden en er moet 
natuurlijk wel brood op de plank komen. De sub-
sidie op het kruidenrijk graszaad maakt het wel 
gemakkelijker. En Albert Heijn geeft een toeslag 
op de melkprijs.’ 

1001 Hectare Kruidenrijk Grasland

Kruidenrijke weilanden vol bloemen, 
insecten en vogels, dat is goed voor koe, 
biodiversiteit en klimaat. Maar het zaaigoed 
dat daarvoor nodig is, is duurder dan 
gewoon graszaad. Bovendien betekent het 
een andere manier van bemesten en 
maaien. Voor boeren best een grote stap. 
Daarom namen LTO Nederland en Urgenda, 
organisatie voor innovatie en duurzaamheid, 
in september 2020 het initiatief voor de actie 
1001 ha Kruidenrijk Grasland. Doel is door 
financiële hulp en veel begeleiding boeren te 
helpen op een laagdrempelige manier te 
experimenteren met kruidenrijke weilanden.
Dankzij een crowdfundingsactie konden 
boeren het afgelopen jaar een speciaal 
samengesteld Saladebuffet aanschaffen met 
50% korting, tot 3 hectare per boer. De actie 
was erg succesvol en in een half jaar tijd 
was er ruim 1200 hectare verkocht.  
Dit najaar krijgt de actie een vervolg. 
Het hele verhaal staat te lezen op de website 
1001ha.nl. Daarop staat ook een kaart 
waarop je kunt zien welke boeren in onze 
dorpen meedoen: Anno van den Bergh aan 
de Lageweg in Garmerwolde en Robert 
Bakker aan de Bovenrijgerweg in Thesinge. 
(Bron: 1001ha.nl)
 
Op YouTube is het filmpje met Anno bij The 
Climate Miles te zien: Zoek op Dagverslag -  
Dag 2: Loppersum – Groningen, 
www.youtube.com/watch?v=5ygcaJ5I-M4

Zo’n tien minuten stond Anno daar te praten en 
vragen te beantwoorden. ‘Ik ben dat wel gewend, 
van jongs af aan. Op school was ik de enige 
boerenjongen en kreeg ik veel vragen. En nu 
durf ik de discussie ook wel te voeren. Dan leg 
ik bijvoorbeeld uit waarom wij een kalfje wegha-
len bij de moeder. En dat begrijpen mensen dan 
ook wel.’
Irma praat liever niet voor zo’n grote groep, 
maar vertelt bezoekers graag over haar bedrijf. 
En over haar boerderijwinkeltje. ‘Het is eigenlijk 
nog in wording. Ik bedenk steeds iets nieuws 
erbij.’

Het boerderijwinkeltje is van maandag tot en 
met zaterdag dagelijks geopend van zonsop-
gang tot zonsondergang. Dus … stap er eens 
binnen!

Anne Benneker

Het bordje aan de kant van de weg verleidt de voorbijganger tot een bezoekje (foto Patrizia Meijer)

Voorleesochtend in kerk 
Garmerwolde 
Zo’n tien kinderen luisterden zaterdagochtend 16 oktober naar spannende 
verhalen tijdens een voorleesochtend in de kerk van Garmerwolde. Er 
ontstonden ook korte gesprekken over het bijzondere gebouw, waarbij 
zelfs de jongste kinderen opmerkten dat het ‘Echt heel oud!’ is. 
Er waren nog meer leuke dingen te doen in de kerk: lekker rondneuzen in 
de boekenkoffer en een afdruk maken van bijzondere symbolen en letters 
in de kerk. 
De ochtend was georganiseerd door de Stichting Oude Groninger Kerken 
ter gelegenheid van de Kinderboekenweek, die plaatsvond van 6 t/m 17 
oktober.

Namens Stichting Oude Groninger Kerken, Tekla Slangen

Voorlezen in de 
Schoolkerk 
(foto Archief 
Stichting Oude 
Groninger 
kerken)

Aan onze jongste lezers: 
Ik geef de fotocamera door 
aan …
Hoi jonge fotografen uit Thesinge en Garmerwolde. 
Wie heeft er nog nooit van gedroomd … een door jou gemaakte foto in 
de Garmer en Thesinger Express. Dit is je kans!
Vanaf volgende maand zal een kinderfotograaf de aftrap doen door een 
leuke/ vrolijke/ informatieve/ gekke foto te maken en deze op te sturen 
naar de G&T Express. 
Het idee is dat deze fotograaf een volgende kinderfotograaf uitkiest die 
vervolgens voor de volgende maand een foto maakt en opstuurt. 
Zo is er elke maand iemand anders ‘G&T kinderfotograaf van de 
maand’. Het is dus een beetje een modernere versie van ‘ik geef de pen 
door aan …’ (vraag maar even aan je ouders wat dat is ;-).

Tips!
•  Zet je iemand op de foto? Vraag hem of haar altijd even om 

toestemming
•  Je mag er ook in het kort bij vertellen waarom je de foto hebt 

gemaakt, dat is altijd wel leuk om te lezen
•  Mail het fotobestand naar gentexpress@hotmail.com, vóór de 

kopijsluitingsdatum (wanneer dat is staat altijd op de achterkant van 
de krant)

•  Kies als volgende fotograaf iemand (bijvoorbeeld van je school, of 
sportvereniging) uit Garmerwolde of Thesinge

•  Houd het positief en heb vooral veel plezier!

Patrizia Meijer
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Op 6 oktober 2021 brachten acht raadsleden 
van verschillende politieke partijen van de 
gemeente Groningen een twee uur durend 
werkbezoek aan EcoThesinge en de Initia-
tiefgroep Leefomgeving Thesinge (ILT) in 
dorpshuis Trefpunt. Onderwerp van gesprek 
was het gemeentelijke Beleidskader Zonne-
parken. 

Tijdens het eerste gedeelte van de bijeenkomst 
gaf EcoThesinge een toelichting bij haar uit-
gangspunten en hoofddoel: Thesinge in 2030 
energieneutraal. Ze gaf aan hoe ze dit doel wil 
bereiken en welke concrete stappen komende 
jaren nodig zijn. De raadsleden stelden aanvul-
lende vragen over o.a. de visie van EcoThesinge 
op zonnepanelen op daken en de beperkingen 
van de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. 
Hierna lichtte ILT haar visie toe: Energietransitie 
in harmonie met de leefomgeving. Ze vroeg 
aandacht voor een integrale benadering van de 
energietransitie, liefst op basis van een duide-
lijke gebiedsvisie. Ook hier stelden raadsleden 
enkele verhelderende vragen, o.a. over lokaal 
draagvlak en de landbouwtransitie naar duur-
zame landbouw. 

Na een korte pauze brachten EcoThesinge en 
ILT hun zorg- en aandachtspunten naar voren. 
Er volgde een informatieve bespreking over 
diverse thema’s, zoals de grote behoefte aan 
een duidelijkere communicatiestructuur met de 
gemeente voor EcoThesinge. We spraken over 
de problematiek van het wellicht niet op tijd aan-
leggen van het noodzakelijke elektriciteitsnet-
werk. Ook gingen we in op de zorgen over de 
ruimte die het nieuwe beleidskader lijkt te bieden 

Raadsleden bezoeken Thesinge: een impressie

aan een groot aantal losse kleine zonne parken 
rondom Thesinge, waardoor er alsnog een zeer 
groot zonnepark zou kunnen ontstaan. Een 
groot deel van de tijd werd verder besteed aan 
de wijze waarop de gemeente wil omgaan met 
participatie en draagvlak(toets). EcoThesinge 
en ILT vinden het belangrijk de verantwoordelijk-
heid rond deze thema’s zo veel mogelijk bij 
dorpsbewoners zelf te leggen. Deze zou bij de 
diverse Dorpsbelangen kunnen worden gelegd, 
bij voorkeur via een energiecoöperatie, zoals in 
ons dorp bij EcoThesinge. De wensen van Eco-
Thesinge en ILT werden in de vorm van twee 
moties overhandigd aan de raadsleden. We 

vroegen de raadsleden de moties in de gemeen-
teraad in te brengen bij de behandeling van het 
Beleidskader Zonneparken. 

Aan het eind concludeerden alle aanwezige 
raadsleden dat de bijeenkomst erg zinvol en van 
grote informatieve waarde was. EcoThesinge 
en ILT kregen complimenten over het open 
karakter van de ochtend waardoor er een 
vruchtbare uitwisseling van vragen en gedach-
ten heeft kunnen plaatsvinden. 

EcoThesinge en 
Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge

Voorzitter Cees van der Gaag van Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge in gesprek met de 
raadsleden (foto Roelf Reinders)

Kinderboekenweek op De Til
Op CBS De Til uit Thesinge is de jaarlijkse Kin-
derboekenweek niet ongemerkt voorbij gegaan. 
Het thema van de Kinderboekenweek was dit 
jaar ‘Worden wat je wil’. Dit thema is aange-
grepen om een aantal ouders op school te laten 
vertellen over hun beroep. De vragen ‘hoe wist 
je dat je dat wilde worden?’, ‘hoe ben je dat 
geworden?’ en ‘wat doe je dan precies?’ ston-
den hierin centraal. De onderbouw is met de 
hele klas op bezoek geweest bij de bibliotheek 
in Ten Boer en alle groepen hebben een nieuw 
boek gekregen voor in de klas. 
Als afsluiting was er een vossenjacht. In de wijk 
rond de tijdelijke school in Ten Boer waren 
diverse ‘vossen’ verstopt. Een aantal ouders, 
grootouders, leerkrachten en bekenden van de 
school hadden zich vermomd als een beroep óf 
waren juist zichzelf in hun eigen beroep. De kin-
deren gingen in groepjes op pad om hen te zoe-
ken en zo letters te verdienen voor het puzzel-
woord. 
Een zeer geslaagde week, die ook weer extra 
leesplezier heeft opgeleverd!

Paulina van Bostelen, 
Schooldirecteur CBS De Til 

Vos Arno als straatmuzikant wordt gevonden door een groepje leerlingen: Guus, Jelle en Kim 
(foto Jessica Kloosterhuis)



4



5

Even voorstellen: Nieuwe bewoners in Thesinge
Sinds 5 januari wonen Geert Mulder en Myrthe van den Berg aan de 
G.N. Schutterlaan 30 in Thesinge. Zij wonen er samen met hun hond 
Simba en de poezen Lilo en Pip. In december verwachten zij hun 
eerste kind, een dochtertje. Voor die tijd woonden ze op verschil-
lende plekken in de stad. Ze wilden toch wel graag een vrijstaand 
huis met een tuin, het liefst niet te ver van de stad. En zo kwamen zij 
via Funda in Thesinge terecht. 

De eerste en laatste verbouwing
Voor Myrthe was Thesinge niet onbekend. Zij is geboren en getogen in 
Stedum. Op weg naar de middelbare school fietste ze vaak door het dorp. 
Toen had ze nooit gedacht dat zij ooit nog eens in Thesinge zou gaan 
wonen. Geert kende Thesinge helemaal niet. Hij komt uit het hoge noor-
den van de provincie, uit Kruisweg dat vlakbij Kloosterburen ligt. 
Momenteel zijn ze druk aan het verbouwen. Het is hun eerste verbouwing 
en als het aan Myrthe ligt ook hun laatste. Gelukkig hebben ze hulp van 
familie en vrienden. Eerst woonden ze een half jaar boven en nu leggen 
ze de laatste hand aan de woonkamer met keuken. De badkamer wordt 
het volgende project. 
Myrthe werkt drie dagen per week als tandartsassistente bij een tandarts-
praktijk in Bedum. Ze vindt het leuk om in haar vrije tijd met vriendinnen 
af te spreken om samen leuke dingen te doen. En misschien dat ze straks 
na de zwangerschap weer yoga gaat doen. 
Geert heeft net een nieuwe baan. Hij is Technisch Sales Consultant voor 
General Paint bij Twimva autolakken. Voorheen was hij autospuiter bij een 
bedrijf in Stadskanaal. Dat werk is echt zijn hobby. Het autospuiten zal hij 
naast zijn baan blijven doen in zijn eigen cabine.

Schrik
Helaas hadden ze pasgeleden een nare ervaring waar ze van geschrok-
ken zijn. Toen ze een paar dagen op vakantie waren is er bij hen ingebro-
ken. Gelukkig was er niets gestolen. Marius Breukink, de buurman van 
een eindje verderop, had glas horen rinkelen en was met een zaklantaarn 
de straat opgegaan. Hij had trouwens niets vreemds gezien. Misschien 

Geert, Myrthe en Simba voor hun huis met in de weerspiegeling van het 
raam de bedrijfsauto (nog zonder logo) van Geert (foto Koos van de Belt)

heeft dat de dieven wel afgeschrikt. Ondanks de schrik voelt het toch 
vertrouwd in hun nieuwe huis. Ze hebben al wat contact gehad met ver-
schillende buren en beginnen zich echt thuis te voelen in Thesinge. 

Irene Plaatsman

Met het koken van Iraans eten voor dorps-
genoten, vrienden en anderen (van april 2021 
tot begin juli 2021) heb ik in totaal 2796 euro 
opgehaald. Hiervan is 2200 euro naar kinderen 
in Kermanshah en omgeving gegaan. Er zijn 
veertien tablets van gekocht en aan arme kinde-
ren gegeven waarvan de ouders een tablet niet 
kunnen betalen. Dit is mede in overleg met een 
of twee scholen gebeurd. Een aantal vrienden 
die ik destijds tijdens mijn Iran-reis heb ontmoet 
hebben meegeholpen bij de distributie van de 
tablets en schrijfpakketten ter plekke.

Verder zijn er van dit geld schoolspullen gekocht 
die bestemd zijn voor kinderen die overdag 
moeten werken. Het gaat daarbij om zeer arme 
gezinnen zonder vader, waarvan de kinderen de 
kost verdienen door bijvoorbeeld bloemen en 

Afronding project ‘Iraans eten voor tablets’
kauwgom te verkopen aan automobilisten bij 
verkeerslichten. Door deze kinderen en de gezin-
nen deze spullen te geven worden ze geholpen 
met een deel van hun levensonderhoud en is de 
kans groter dat de kinderen naar school gaan. Er 
is nog wat geld over. De komende weken wordt 
gekeken wat daarvoor aangeschaft gaat wor-
den. In ieder geval iets waar met name arme 
kinderen profijt van hebben.

Verder heb ik 600 euro gegeven aan Aitai 
 Shakibafar in Teheran, ik ken haar persoonlijk. 
Zij heeft bij een eerdere inzameling van mij ( in 
2019) voor de slachtoffers van de overstroming 
in Sistan (zuidoost Iran) ervoor gezorgd dat het 
geld daar terecht kwam. Bovendien zamelt ze 
zelf ook geld in (via Instagram, dat is in Iran een 
heel gebruikelijke manier om geld in te zamelen) 

Een nu nog kleine groep mensen uit Thesinge en Garmerwolde zet zich in 
voor een ander beheer van de bermen in onze dorpen, waardoor er meer 
bloei en biodiversiteit komt. Er zijn in de provincie meerdere voorbeelden 
te zien dat dat mogelijk is. Er is overleg met de gemeente Groningen en zij 
staat er welwil lend tegenover. Als je hier actief aan mee wilt  werken, stuur 
dan een mailtje naar Antoinette Oomen (n-oomen@planet.nl). 

voor dakloze vrouwen met kinderen en ze zorgt 
ervoor dat arme gezinnen die uit huis gezet drei-
gen te worden vanwege het niet kunnen betalen 
van huur, gas en elektra, financiële ondersteu-
ning krijgen.

Het project ‘Iraans eten voor tablets’ heb ik hier-
mee afgesloten. Ik ben bezig aan een mogelijk 
nieuw project in Iran. Ik hoop dat ik er over niet 
al te lange tijd weer heen kan, om nog beter te 
vernemen waar behoefte aan is en daarnaast 
ook nieuwe Iraanse recepten te krijgen en daar 
uit te proberen. Rest mij nog iedereen erg te 
bedanken voor het meedoen aan dit project en 
voor alle enthousiaste reacties en bedankjes.

Wim Velema

Bermbeheer in Thesinge en Garmerwolde
Heb je daar geen tijd voor, dan kun je het  initiatief steunen door op de 
website (www.petities.com/bermbeheer_thesinge) de petitie te tekenen. 
Dat geeft ons een idee hoeveel mensen er ook zo over denken. En voor 
de gemeente is draagvlak heel belangrijk.

 Mede namens de overige leden, 
Menno Oosterhoff
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Even voorstellen: Nieuwe bewoners in Garmerwolde 
Er werd al een aantal maanden geklust in en rond de woning, maar 
het was velen toch ontgaan dat de woning ook van eigenaar was 
gewisseld: sinds een jaar zijn Bart van der Tuuk en Marleen Smit 
eigenaar van de Dorpsweg 21 in Garmerwolde. 

De woning is nooit echt in de verkoop gegaan, maar Bart kwam er door 
zijn contacten bij GEO achter dat de vorige bewoner, Harrie Stuut, wellicht 
plannen had zijn huis te verkopen. Bart en Marleen hebben vervolgens 
spontaan contact opgenomen met Stuut om hun belangstelling voor de 
woning kenbaar te maken. Bart had er in eerste instantie enige moeite 
mee om in het huis de mogelijkheden te ontdekken, maar Marleen kon “er 
goed door heen kijken” en zag al snel hoe ze de woning, in het verleden 
al eens samengesteld uit de nummers 21 en 23, naar hun zin zouden 
kunnen krijgen. Beide partijen werden het rap eens over de aan- en ver-
koop en in het najaar van 2020 kon de verbouwing beginnen.
Ook als je denkt dat er veel aangepakt moet worden, blijkt toch dat er nog 
meer aangepakt moet worden dan je had gedacht. Dat speelde ook bij 
deze verbouwing, maar in dit geval pakte de corona-periode goed voor 
hun uit. Omdat alle andere bezigheden kwamen te vervallen, was er flink 
tijd voor de verbouwing, en ook de vrienden en familieleden die konden 
helpen, hadden tijd over omdat er verder weinig meer te doen was. Zo 
konden Bart en Marleen in maart dit jaar al vertrekken uit de stad en in 
Garmerwolde komen wonen. De verbouwing is nog niet af, er zijn nog 
grote plannen voor het achterhuis, maar ze zijn al heel tevreden met het 
tot nu toe behaalde resultaat.

Bart is al bekend in Garmerwolde. Hij heeft tot zijn 17e aan de Oude 
Rijksweg gewoond en is toen in Groningen gaan studeren aan de Hanze-
hogeschool. Hij is echter steeds in Garmerwolde blijven voetballen, speelt 
al 29 jaar bij GEO, inmiddels in het eerste team. Tevens mag hij graag 
hardlopen en fietsen. Bart is HR-adviseur bij de gemeente Aa & Hunze, 
doet daar het personeelsbeleid in de ruimste zin des woords. Marleen, 
oorspronkelijk uit Zwinderen, is rond haar 18e in Groningen ook aan de 
Hanzehogeschool gaan studeren. Ze zijn in Groningen gaan samenwo-
nen en na enige tijd toch op zoek gegaan naar een onderkomen met wat 
meer groen en ruimte om het huis, wat Marleen van huis uit ook gewend 
was.
Marleen werkt als praktijkondersteuner somatiek bij een huisartsenprak-
tijk in Hoogezand en is leefstijlcoach. Zij is nog een maatje sportiever dan 
Bart; naast haar werk geeft ze ook sportlessen, is ze personal trainer, gaat 
ze graag hardlopen, het liefst de wat langere afstanden. Ze vindt het leuk 
om in deze omgeving ook nieuwe looproutes te ontdekken. Samen mogen 
ze graag fietsen, in de zomer is dat dan richting het zuiden en dan bij 
voorkeur in de bergen.

Bart en Marleen voor hun nieuwe huis (foto Patrizia Meijer)

Tot op heden hebben ze weliswaar kennisgemaakt met de naaste buren, 
maar nog niet veel met wat er verder in het dorp te doen is. Daar leenden 
corona en de verbouwing zich niet voor. Maar daar gaat vast nog veran-
dering in komen. 

Simone Tjakkes

Op verschillende manieren vraagt de gemeente inwoners naar hun 
mening over nieuwe plannen en beleid. Over sociale vraagstukken geeft 
de Adviesgroep Sociaal Domein gemeente Groningen (ASDG) gevraagd 
en ongevraagd advies.
De ASDG is een onafhankelijke groep van dertig tot vijftig inwoners uit de 
wijken en dorpen van de gemeente Groningen (dus ook Garmerwolde en 
Thesinge) die zich betrokken voelt bij sociale thema’s zoals armoede, 
diversiteit, ouderen, jeugd en maatschappelijke ondersteuning. Wil je 

Denk mee over sociale thema’s in de gemeente Groningen
meedenken over deze en andere onderwerpen? Op 10 november is er 
een informatiebijeenkomst voor nieuwe deelnemers. Meer informatie vind 
je op www.adviesgroepsociaaldomeingemeentegroningen.nl. 
Via deze website kun je je ook opgeven voor de informatiebijeenkomst.

Adviesgroep Sociaal Domein gemeente Groningen

Jaarvergadering Presto
De jaarvergadering Presto wordt op dinsdag op 30 november 2021 om 
20.00 uur gehouden in De Leeuw en staat in het teken van scheuveln. In 
het Gronings dus. Na de gewone agenda punten, als notulen, bestuurs-
verkiezing, terugkijken en vooruitkijken, komt Fré Schreiber aan het 
woord. Over scheuveln en meer in de Grunneger toal. Kist doe t nait 
verstoan, geen zorgen dan wordt het wel voor je vertaald.

Jacob Hartog
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Deze zomer was er een unieke corona-proof 
activiteit in het dorp, in de vorm van een 
outdoor escape-game in het hele dorp, een 
heus EscapeDorp (naar eigen zeggen zelfs 
het eerste ter wereld). Verschillende teams 
van dorpsgenoten en hun connecties wer-
den ‘opgesloten’ in het dorp en moesten 
zien te ‘ontsnappen’ aan de hand van clues, 
puzzels, codes, sloten, sleutels en dergelijke 
die her en der in het dorp verborgen waren. 
Dat behoefde de nodige samenwerking en 
vaak ook creatief en associatief denken. 
Hoe dan ook leidde het, mede geholpen door 
het mooie zomerweer, bij allen tot veel lol en 
gezelligheid.

Het venijn zat ‘m gelijk al in het begin: De game 
master kwam een korte introductie geven en liet 
je team ineens zo maar (mysterieus gniffelend) 
achter met een zakje met attributen (mondkapje, 
desinfectiegel en dergelijke). Nou, zoek het 
maar uit! Uiteindelijk vonden de meesten rede-
lijk snel de clue naar ‘het ladebureau’: dit was de 
eye catcher van het spel. Menig dorpsgenoot 
heeft ‘m wel zien staan achter het hoofdveld van 
GEO. 
Nadat men de lades van het slot kreeg en de 
raadsels daarin opgelost (al dan niet met gebruik 
van de online hints), vervolgde de weg naar de 
volgende ‘kamers’ van Garmerwolde. Via de 
kerk en ‘de haas’ kwam men uit bij het Garmer-

Terugblik EscapeDorp Garmerwolde

hof, alwaar een combi-puzzel wachtte met 
onder andere magneten en een schilderstrapje. 
Zoals te zien in de fotocollage hebben vele 
teams uiteindelijk ‘de sleutel van het dorp’ weten 
te vinden.

Ook als ontwikkelaars was het erg leuk om 
(mee) te maken. Wij hebben als game masters 
sowieso in de voorbereiding al ontzettend veel 
voorpret gehad. En tijdens het runnen van 
EscapeDorp hebben we met volle teugen geno-
ten van hoe jullie als teams bezig waren. Ook 
waren we zeer blij met de zeer enthousiaste 
flexibele medewerking van de mensen van 
onder andere Dorpsbelangen, Dorpshuis de 
Leeuw, GEO, Presto, Veeteeltbedrijf Wigboldus 
en Jesper Hoiting (voor de vette dronebeelden: 
zie www.escapedorpgarmerwolde.wordpress.
com). Dank aan allen! 

Sinds 1 oktober zit het er op, helaas. Het weer 
is minder, de vakantie zit er ook voor de game 
masters op en het inmiddels door weer en wind 
vergane bureau is naar z’n laatste bestemming 
gebracht. Bovendien is het tijd voor nieuwe 
dorpsactiviteiten, want daar is nu gelukkig weer 
meer ruimte voor (zie ook elders in deze G&T 
Express)!

Groetjes van de ‘game masters’ van Escape-
Dorp (Annelies, Harjo, en Hieke)

Geheel volgens gebruik bij escape rooms werd ook bij EscapeDorp de prestatie van elk team 
vereeuwigd met een foto; een selfie in dit geval. Hierbij een selectie van de teams die de sleutel 
van het dorp hebben gevonden. 
Voor nog meer impressies zie www.escapedorpgarmerwolde.wordpress.com.

•  Van 1 juni tot en met 30 september hebben 
26 teams meegedaan, in totaal bestaande 
uit 115 deelnemers. 

•  Het kleinste team bestond uit twee 
personen, het grootste team uit acht. 

•  De oudste deelnemer was 78 jaar, de 
jongste twee maanden (J). 

•  De meeste teams bestonden uit leden van 
hetzelfde gezin, al dan niet aangevuld met 
buren/vrienden; drie teams deden het als 
familie-uitje met (groot-)ouders, ooms, 
tantes…; één team als onderdeel van een 
verjaardagsfeest; vier teams als onderdeel 
van een personeelsactiviteit; en één als 
kritische oefening voor een aanstaand 
huwelijk.

Ter afsluiting van het project nog even wat leuke cijfertjes en weetjes op een rij

•  De gemiddelde ontsnapping tijd was twee 
uur en tien minuten; drie teams wisten 
binnen het uur (!) te ontsnappen; één team 
loopt naar verluid nog steeds ergens rond; 
er was zelfs een team dat in moest breken 
bij een bruiloft (‘heeft er iemand bezwaar?’). 

•  Minimaal aantal gebruikte hints: één; 
maximaal aantal gebruikte hints: allemaal.

•  ‘Ferromagh’ heeft niets te maken met ijzer, 
noch pizza. 

•  EscapeDorp trok aandacht tot ver buiten de 
dorpsgrenzen (RTV Noord, OogTV, Radio2 
en zelfs de Vlaamse Radio). 

•  O ja, er waart een gerucht dat er heel 
misschien wel een vervolg komt …

Recent heeft het bestuur van de kerk besloten 
om de opbrengst van het oud papier, wat onge-
veer tien keer per jaar uit het hele dorp wordt 
opgehaald, per 1 januari te schenken aan dorps-
huis Trefpunt. Het gaat om een jaarlijks bedrag 
van ongeveer 2500 euro.  Het hoeft geen betoog 
dat dit bedrag erg welkom is en ingezet zal wor-
den om Trefpunt kwalitatief op peil te houden, 
zodat in de huiskamer van ons dorp veel activi-
teiten kunnen plaatsvinden.
 Het bestuur van Trefpunt heeft besloten om dit 
geld te gaan besteden aan het vervangen van 

Opbrengsten oud papier naar Trefpunt
vijftig stoelen. Vanzelfsprekend licht gewicht en 
eenvoudig stapelbaar, waardoor ze minder 
ruimte in nemen voor de opslag. Net als de 
inmiddels aangeschafte lichtgewicht tafels pret-
tiger werken voor de vrijwilligers. De stoelen 
gaan we zo snel mogelijk aanschaffen, erop 
vertrouwend dat iedereen mee wil werken om 
het bedrag te realiseren.
 
Wij hopen dat de huidige lopers voor het op halen 
van het papier bereid zijn om hun taken te blij-
ven uitvoeren. Het spreekt voor zich dat we de 

lijst zullen uitbreiden, veel handen maken name-
lijk licht werk. Hoe groter de groep, hoe minder 
vaak je aan de beurt bent. Een keer per jaar 
twee uurtjes papier ophalen voor nieuwe stoelen 
moet toch lukken.
 
Kees van Zanten wordt de nieuwe coördinator, 
hij zal eind november de vrijwilligers de actuele 
lijst voor 2022 toesturen. 
 

Het bestuur van 
Stichting Dorpshuis Thesinge
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Op vrijdagavond 8 oktober verzamelen zich 
31 leden van de Vereniging voor Dorpsbelan-
gen Thesinge in dorpshuis Trefpunt. Dit om 
de 44e, anderhalf jaar uitgestelde, algemene 
ledenvergadering mee te maken. De corona-
maatregelen zijn gelukkig versoepeld, wel 
vindt er een coronatoegangscheck plaats. 

Voorzitter Hans Wind, secretaris Johan Oomkes, 
penningmeester Harm Vos en aspirant-bestuurs-
lid Inger de Goey nemen plaats aan de bestuurs-
tafel. De overige bestuursleden, Madelon Otten 
en Corrie Eijkemans, zijn er deze avond niet bij, 
evenals aspirant-bestuurslid Freek Bronda. 

Bestuurswisseling
Het was de bedoeling dat Johan Oomkes, Alex 
Mollema en Paul Witkamp tijdens de ALV van 
maart 2020 zouden aftreden en dat Inger de 
Goey en Freek Bronda, mits verkozen door de 
leden, toe zouden treden tot het bestuur. Om de 
welbekende redenen kon deze bestuurswisse-
ling niet officieel worden bekrachtigd. Wel is er 
toen voor een pragmatische oplossing gekozen. 
Inger en Freek hebben, als aspirant-bestuurslid, 
de ontstane vacatures waargenomen. Alex en 
Paul waren zo vrijgesteld van hun bestuurs-
taken. Johan is nog een jaartje doorgegaan. 
Maar natuurlijk moet dit nog wel even officieel 

ALV Dorpsbelangen Thesinge
worden geregeld. Via een schriftelijke stemming 
worden Inger en Freek gekozen. Alex, Paul en 
Johan ontvangen een welverdiende attentie en 
bloemen voor hun jarenlange inzet. 

Financiële zaken
Op de agenda staan de welbekende punten: 
financieel jaarverslag, verslag kascommissie, 
begroting 2022. Heel in het kort komt het erop 
neer dat er in 2020 en 2021 weinig activiteiten 
zijn geweest. Helaas ging ook de feestweek niet 
door. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag gere-
serveerd. Door de aanwezige leden wordt gead-
viseerd om de komende jaren gewoon door te 
sparen om zo in 2025 weer een mooi feest te 
kunnen organiseren. De contributie over 2021 is 
(nog) niet geïnd bij de ca. 250 leden. 
De welzijnssubsidie over 2021 is toegekend aan 
WWK, Noaberstee, Thesinge in Beeld, Zummer-
speulen en het Oranjecomité.

AED daar red je levens mee! 
Thesinge heeft in 2008 een AED (automatische 
hartdefibrillator) gekregen van de Stichting 
Ondersteuning Gezondheidszorg Ten Boer. Dit 
apparaat, dat kan worden ingezet wanneer men-
sen een hartstilstand krijgen, is geïnstalleerd 
nabij de ingang van Trefpunt (in het fietsen hok). 
Dorpsbelangen betaalt elk jaar een kleine bij-

drage voor het onderhoud van de AED. Een 
aantal Thesingers is destijds geschoold als 
hulpverlener en in veel meterkastjes hangt nog 
een lijst wie te waarschuwen in geval van nood. 
Deze lijst is niet meer actueel. Efficiënter is het 
dat de hulpverlener zich aanmeldt bij de app 
‘Hartslag.Nu’. Belt iemand 112 met het vermoe-
den van een hartstilstand, dan roept ‘Hartslag.
Nu’ automatisch burgerhulpverleners (via sms) 
op in de buurt van het slachtoffer. Zij krijgen de 
opdracht om te gaan reanimeren of om een AED 
te halen. Zo krijgt het slachtoffer snel de juiste 
hulp terwijl de ambulance onderweg is. De 
inventarisatie en de organisatie van reanimatie/
AED training en/of jaarlijkse opfriscursussen 
van beschikbare hulpverleners in Thesinge is 
een actiepunt dat (weer) wordt opgepakt.

‘De Stem van Ten Boer’
In 2016 heeft de raad van Ten Boer de dorps-
visies van de dorpen in de gemeente Ten Boer 
vastgesteld. In december 2020 en januari 2021 
ging de gemeente Groningen in gesprek met 
vertegenwoordigers uit de dorpen. Bestaande 
projecten, wensen en ook nieuwe ideeën zijn 
per dorp op een rijtje gezet. De projecten en 
ideeën die uit de dorpsgesprekken zijn geko-
men, zijn in overleg met inwoners door Gebieds-
team Ten Boer op de website ‘de Stem van Ten 
Boer’ geplaatst.  Op deze site zijn de ideeën  
te bekijken, ook kan er worden gereageerd  
op ideeën. Op een aantal van de genoemde 
punten is inmiddels al actie ondernomen door 
het realiseren van plaatselijke werkgroepen, 
zoals dorpsommetjes, EcoThesinge, leefomge-
ving  Thesinge en levensloopbestendig wonen. 
Het gebiedsteam gaat aan de slag om de uitvoe-
ring van andere genoemde ideeën tot stand te 
brengen. Wat niet direct kan wordt een meer-
jarenplan per dorp. Via het dorpenoverleg wordt 
de voortgang hiervan besproken en gemonitord. 

Thesinger activiteiten starten weer
De dorpsactiviteiten worden, onder auspiciën 
van Dorpsbelangen, uitgevoerd door verschil-
lende inwoners en groepen uit Thesinge. Inmid-
dels heeft de jaarlijkse fietstocht, georganiseerd 
door Dora Westra en Jakob van der Woude, 
weer plaatsgevonden. Een herfsttocht ditmaal. 
Naar verwachting wordt ook Sinterklaas weer 
ingehaald door de kleine en grote Thesinger kin-
deren. Dit festijn vraagt veel denk- en regelwerk. 
Renger de Vries, één van de organisatoren, doet 
een oproep aan, met name ouders van kinderen 
in de basisschoolleeftijd, om zich bij hem aan te 
melden. De voorbereidingsgroep mist namelijk 
de aansluiting met deze kinderen, omdat die van 

Eén van de agendapunten op de vergadering was de bestuursverkiezing. Inger de Goey en Freek 
Bronda draaiden al geruime tijd mee in het bestuur, maar waren nog niet officieel verkozen. Freek 
Bronda was deze avond alleen op de beamer aanwezig, Inger was er in levende lijve. Tijdens de 
verkiezing bracht zij de stembriefjes rond en kon zo de nog twijfelende kiezer in een persoonlijk 
onderonsje alsnog overhalen om op haar te stemmen. (foto Koos van de Belt) 
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Een trotse Annelies mag voor een jaar het kunstwerk behorende bij de Roelie Dijkemaprijs in haar 
tuin hebben staan (foto Koos van de Belt)

hen inmiddels de basisschool hebben verlaten. 
Verder staan, onder voorbehoud, op het pro-
gramma: Allerzielen, kloksmeren, nieuwjaars-
nacht, nijoarsveziede, ALV, neutenschaiten en 
een zomerse dorpsbarbecue.

Uitreiking Roelie Dijkemaprijs
Deze prijs en bijbehorende onderscheiding 
wordt ook dit jaar uitgereikt aan een groep of 
inwoner die zich inzet voor de leefbaarheid in 
het dorp. Helaas is de naamgeefster, Roelie 
Dijkema-Oomkens, in het najaar van 2020 
gestorven. Maar, de in 2019 met deze prijs 
onderscheidene, Jakob van der Woude vertelt 
dat Roelie in het voorjaar van 2020 van harte 
heeft ingestemd met het idee om Annelies 
 Hofstede met deze prijs te eren. ‘Zai het altied 
veul doan en dut nog altijd veul veur t dörp’, aldus 
Roelie. En dat is helemaal waar. Annelies is voor 
en achter de schermen actief in tal van verenigin-
gen en initiatieven in Thesinge. Voor Trefpunt, de 
begrafenisvereniging, EcoThesinge, de Thesin-
ger chat, de website ‘thesinge.com’ en tal van 
andere activiteiten zijn de betrokkenheid, inzet 
en deskundigheid van Annelies van grote waarde. 
Dus dubbel en dwars verdiend!

Het is al laat op de avond als de ALV officieel door 
de voorzitter wordt afgesloten. Onder het genot 
van een hapje en een drankje worden nog, 
in middels nostalgische en soms hilarische dorpse 

 filmfragmenten, opgenomen en gecompileerd 
door Dick van der Ree, bekeken. 

Roelie Karsijns-Schievink

In elke Garmer & Thesinger Express  nemen 
we jullie mee in de activiteiten die we voor de 
inwoners van Garmerwolde in petto  hebben. 
Hieronder een overzicht van de geplande 
activiteiten voor de maand november 2021 
(en verder):

Knusse herfstwandeling zondagmiddag  
7 november
Tijdens een knusse herfstwandeling van 5 tot 7 
kilometer is er gelegenheid lekker bij te kletsen 
met dorpsgenoten en tegelijkertijd te genieten 
van de omgeving. Iedere inwoner van Garmer-
wolde, groot, klein, jong of oud is van harte 
 welkom. Onderweg zal de feestcommissie alle 
wandelaars voorzien van een lekkere versnape-
ring, koffie, thee, of misschien wel een borreltje. 
De activiteit gaat door bij alle weersomstandig-
heden. Bekijk van tevoren dus even goed de 
weersberichten zodat je juist gekleed bent die 
dag.
We verzamelen zondag 7 november om 14.30 
uur bij de kerk van Garmerwolde. Graag van 
tevoren aanmelden zodat we weten hoeveel 
deelnemers er ongeveer mee gaan doen. Aan-
melden kan via e-mail: feestciegarmerwolde@

Nieuws van de Feestcommissie Garmerwolde
outlook.com, onder vermelding van ‘herfstwan-
deling’. Ook zonder aanmelding kun je op de dag 
zelf gewoon deelnemen, maar dan is een ver-
snapering niet gegarandeerd. Bij genoeg animo 
zou de herfstwandeling zomaar een vast onder-
deel van onze jaarplanning kunnen worden.

Sint-Maarten-Disco voor de jeugd op woens-
dagmiddag 10 november
De spetterende Sint-Maarten-Disco is voor alle 
kinderen in de basisschoolleeftijd, die woon-
achtig of schoolgaand zijn in Garmerwolde. 
Lekker dansen op de coolste beats, een cakeje 
versieren (eventuele allergieën graag voor 9 
november doorgeven), ranja drinken en daar-
naast lekker knutselen of Sint Maarten liedjes 
zingen. Het kan allemaal op deze middag in de 
kleine zaal van Dorpshuis de Leeuw.
Ouders/verzorgers brengen (15.30 uur) en 
halen (17.00 uur) de kinderen. We laten nie-
mand zelfstandig naar huis gaan zonder dat dit 
van tevoren is afgestemd: bij het brengen note-
ren we graag voor elk kind een telefoonnummer. 
Voor meer informatie kun je mailen met 
feestciegarmerwolde@outlook.com onder ver-
melding van ‘Sintmaarten-disco’.

Pubquiz uitgesteld 
Helaas bleek het organiseren van een pubquiz 
in dit najaar niet haalbaar en wordt deze door-
geschoven naar het begin van 2022. Zodra  
we meer weten zullen we daarover uiteraard 
berichten.

Voorproefje activiteiten december
Achter de schermen zijn we druk bezig met de 
activiteiten van december. In de week voor 
kerst, zal er mogelijk een supergezellige kerstac-
tiviteit plaatvinden rondom Dorpshuis de Leeuw. 
Dit zal gepaard gaan met verrassende elemen-
ten en wellicht zijn er zelfs prijzen te winnen in 
het kader van onze inzamelactie. Meer informa-
tie over de kerstplannen kun je in de volgende 
editie van de G&T Express lezen. 

Nieuwe leden gezocht en ideeënbus
We zijn nog steeds opzoek naar nieuwe com-
missieleden! Heb je interesse? Meld je dan vrij-
blijvend aan. Verder kan iedere Garmerwolder 
feestelijke suggesties met ons delen: De ‘idee-
enbus’ is altijd geopend via ons e-mailadres.

Feestcommissie Garmerwolde 

De loods van Van der Veen Magazijnstellingen BV aan de Grasdijkweg in Garmerwolde (waar voorheen de kassen 
stonden, red.) vordert lekker. De betonvloer ligt er in en ook de spanten staan er. Op woensdag 13 oktober is het 
dak erop gelegd; het begint nu op een loods te lijken. (tekst en foto’s 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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Strip 
Matthieu Visser

Vv GEO start een PR-commissie
Zoals al benoemd in de vorige G&T Express, zien wij ons 
ledental bij de (inzetbare) senioren langzamerhand dalen. 

Helaas hebben wij om die reden moeten besluiten het tweede team uit de 
competitie terug te trekken. Ons streven is om dit met ingaande van vol-
gend seizoen weer terug te draaien. 
Als club zullen we dus aan de slag moeten met het werven van nieuwe 
seniorleden, of leden vanuit de jeugd die in de periode van samenwerking 
met vv Omlandia noodgedwongen de stap naar elders hebben gezet. Het 
bestuur heeft daartoe een zestal leden en betrokken ouders benaderd om 
ons te adviseren en te ondersteunen bij het opzetten van een betere PR. 
Inmiddels is een groep enthousiaste mensen met dit verzoek aan de slag 
gegaan. Hierover zal in de komende G&T’s verder worden bericht.

Stijgend aantal jeugdleden
Daartegenover zien we bij de jeugd een tegenovergestelde beweging: het 
aantal jeugdleden groeit. Een team met spelers van onder de 18 jaar zal 
dinsdag 26 oktober een eerste oefenwedstrijd gaan spelen tegen en bij 
Loppersum!
Op dit moment zijn wij als club aan het onderzoeken hoe wij kunnen star-
ten met het zogenaamde Kaboutervoetbal. Kinderen van 4 tot 6 jaar oud 
kunnen dan onder begeleiding met elkaar spelen en kennismaken met het 
voetbalspelletje. Hierover volgt binnenkort via social media, website en 
flyers meer informatie. Mocht je kind hiervoor interesse hebben of heb je 
vragen dan kun je dit aangeven bij een van onze jeugdcoördinatoren: 
Maarten Tromp (m.c.tromp@live.nl of 06 31 325 794) of Miranda Winkels 
(mirandawinkels17@gmail.com of 06 14 217 043).
Door het toenemend aantal jeugdleden zijn wij op zoek naar minimaal 1 
jeugdtrainer, bij voorkeur 2, die eenmaal in twee weken ons jeugdteam 
onder 9 jaar wil trainen. In principe op de dinsdagavond (ongeveer van 
17.00-18.00 uur) maar in overleg met ouders is dit ook te verschuiven. 
Ook hiervoor kun je je aanmelden bij bovenstaande jeugdcoördinatoren.

GEO thuis

Facilitaire zaken
Zoals het nu gepland staat zal het hoofdveld van ons sportpark in novem-
ber/december dit jaar voorzien worden van een compleet nieuw hekwerk 
en nieuwe (hogere) ballenvangers. De gemeente zal dit verzorgen voor 
ons. Verder is in een eerdere berichtgeving gemeld dat onze kantine voor-
zien zou worden van een internetkabel. Dit was ons toegezegd door de 
Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de uitvoerende partij. Echter 
is het hen niet gelukt om hierover goede afspraken te maken met Ziggo. 
Uiteraard erg teleurstellend voor onze club! Wij zijn nog met de partijen in 
overleg om deze toezegging naar tevredenheid op te lossen.

Bolchrysantenactie
Tot slot willen wij eenieder bedanken die onze club financieel geholpen 
heeft door de aanschaf van de bolchrysant(en) en/ of deelname aan de 
Albert Heijn actie. De verkoop heeft ons ruim 1400 euro opgeleverd en de 
Albert Heijn actie 650 euro. Met beide opbrengsten zijn wij in staat om 
leuke dingen te organiseren.

Bestuur vv GEO, ‘een club met ballen’

Hier kreeg GEO thuis 
helaas een doelpunt 
tegen 
(foto Sieb Klaas 
Iwema)

Dorpshuis Sessies
Op zaterdag 16 oktober was de eerste Dorpshuis sessie in het vernieuwde 
Dorpshuis de Leeuw te Garmerwolde. De optredende bands hadden alle-
maal een connectie met het dorp. Er waren ongeveer honderd mensen. 
Ja, gelukkig ook jeugd. Het was een zeer gezellige avond. Lizcyn (de 
zussen Laura en Cynthia Buiter) mocht het spits afbijten. Een zeer mooi 
en goed zingend en gitaarspelend koppel. Daarna volgde dort., een twee-
koppige band (bestaande uit voormalig dorpsgenoten Marjan Schuttert en 
Ard Agteresch, red.) met muziek als van een grote band: zeer goed en 
zeker de moeite waard. En tot slot Fred Goverde & band: een jongens-
band (met Rob Stefano in de gelederen, red.), die de zaal nog verder plat 
speelde en ieder door liet dansen. En ook nog eens een toegift gaf. Al met 
al zeer de moeite waard, de bezoekers hebben genoten! 
De volgende keer is op zaterdag 11 december in dorpshuis Trefpunt in 
Thesinge. 

Sieb-Klaas Iwema Afsluiter Fred Goverde & band (foto Sieb Klaas Iwema)
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Update werkzaamheden OBS Garmerwolde
Het schoolgebouw aan de Dorpsweg gaat 
worden verstevigd en verbouwd in verband 
met de aardbevingsproblematiek. Om die re-
den is achter GEO op het land van Wigboldus 
een tijdelijk onderkomen voor de school ver-
rezen. De verhuizing heeft inmiddels plaatsge-
vonden, de kinderen krijgen daar nu dus les.

Dit betekent dat er kan worden begonnen met 
de werkzaamheden aan het schoolgebouw aan 
de Dorpsweg. De precieze tijdsplanning is nog 
niet helemaal duidelijk, maar de verwachting is 

dat er voor de kerstvakantie wordt begonnen. 
Wát gaat er dan gebeuren? Naast verstevi-
gingsmaatregelen worden ook enkele aanpas-
singen gedaan ten behoeve van het onderwijs 
zelf. Zo komen er bijvoorbeeld schuifpuien tus-
sen de midden- en bovenbouwlokalen en het 
speellokaal wordt omgebouwd tot klaslokaal 
met openslaande deuren naar het schoolplein. 
Daarnaast zal ook het schoolplein een upgrade 
krijgen met nieuwe speeltoestellen en veel 
groen. Het plein zal openbaar worden en dus 
voor iedereen toegankelijk zijn.

De werkzaamheden zullen naar schatting een 
half jaar in beslag nemen. Als alles volgens plan-
ning verloopt, kunnen de leerlingen dus rond  
de zomervakantie weer terug naar het school-
gebouw aan de Dorpsweg. 
Mocht je vragen hebben met betrekking tot de 
tijdelijke overlast in het dorp, dan kun je met je 
vragen terecht bij Gerben Timmermans van de 
gemeente Groningen.

 Harjo de Poel

Het zal even wennen zijn, zo’n laag plafond, maar verder is de school 
modern. We wensen de kinderen en leerkrachten veel plezier op hun 
tijdelijke plaats (foto Sieb-Klaas Iwema) Bovenaanzicht noodschool (foto Sieb-Klaas Iwema)

Natuurwerkmorgen Thesinge
Zaterdag 27 november aanstaande willen we om half negen weer begin-
nen met een natuurwerkmorgen bij de Kloosterkerk: bladeren harken en 
bomen snoeien. De morgen duurt tot ongeveer 12.30 uur. 
De laatste twee jaar hebben studenten van het Terra college uit Groningen 
het snoeiwerk voor hun rekening genomen, maar door een vol programma 
en een kleinere groep studenten moeten ze daar helaas dit jaar van 
afzien. We gaan nu zelf aan de slag en dan zijn helpende handen onmis-
baar. Dus iedereen die zin heeft de handen uit de mouwen te steken is 
van harte welkom. Neem zo mogelijk gereedschap (snoeischaar, bladhark 
e.d.) mee. 
Om 10.00 uur is er pauze met koffie en de traditionele appeltaart met 
slagroom. Dan is het ook tijd om even stil te staan bij de grasmaaiers van 
de grasmaaipoule (die hopelijk allemaal op dat moment aanwezig zullen 

zijn), om hen te bedanken voor hun geweldige werk. Je kunt als je wilt ook 
aanhaken bij deze grasmaaispecialisten (maximaal tweemaal per jaar het 
kerkhof maaien), laat het ons weten en je komt op de lijst. We sluiten de 
natuurwerkmorgen af met ‘Clara’s erwtensoep’.
Wil je wel helpen? Laat ons even weten dat je komt! Dat kan door een 
mailtje of appje te sturen naar pluc.plaatsman@gmail.com / 06 14 948 438 
of schiet een van ons even aan. 
De plaatselijke commissie van de Stichting Oude Groninger Kerken 
 Thesinge bestaat uit Teun Ton, Theo de Wit, Kor van Zanten en Pluc 
Plaatsman. 
Hopelijk tot zaterdag 27 november.

Pluc Plaatsman
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Update verbouwing De Til
Het is alweer oktober: tijd voor een update over de verbouwing, verster-
king en verduurzaming van het schoolgebouw van CBS De Til. Inmiddels 
zijn er bouwhekken en een bouwbord geplaatst én heeft de aannemer 
officieel opdracht voor het starten met de noodzakelijke sloopwerkzaam-
heden. De verbouwing is enerzijds bedoeld om constructieve onderdelen 
te kunnen versterken en anderzijds bedoeld om onderwijskundige voor-
zieningen te verbeteren.
De definitieve aanbieding van de aannemer is ook binnen. Deze ligt ter 
beoordeling en afstemming bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) 
en het schoolbestuur. Aansluitend aan het sloopwerk kan het versterken 
en de verbouw beginnen.
Op het moment van definitieve gunning volgt ook de definitieve planning. 
Vooralsnog richten de betrokken partijen zich op afronding van de 
 werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2022: dan zullen de kinderen 
en De Til weer terug kunnen naar Thesinge.

Paulina van Bostelen, schooldirecteur CBS De Til 

Het lijkt erop dat de versterking en verduurzaming van De Til in gang is 
gezet. Maar het betreft voorlopig slechts de afsluiting van het school-
plein en reclame voor het aannemersbedrijf. (foto Koos van de Belt)

Noaberstee is weer begonnen 
neemt in zijn/haar wereld. En wellicht kunnen 
we volgend jaar zomer weer uitstapjes maken, 
wie zal het zeggen. 
Heb je ook zin om eens langs te komen bij 
 Noaberstee? Schroom niet! Ook jij bent woens-
dag ochtend tussen 09.00 en 11.30 uur van harte 
welkom bij Noaberstee in dorpshuis Trefpunt. 
Tot dan! 

Janna Hofstede, contactpersoon 
en coördinator Noaberstee

Woensdagmorgen 20 oktober 2021 zijn we weer 
gestart met Noaberstee. Prachtig dat we elkaar, 
na 19 maanden, eindelijk weer kunnen en 
mogen ontmoeten in dorpshuis Trefpunt. 
De coronapandemie heeft wereldwijd veel 
teweeggebracht en diepe en trieste sporen 
achter gelaten. De overheid trof maatregelen en 
dat had ook gevolgen voor de bijeenkomsten 
van Noaberstee. Inmiddels zijn velen gevacci-
neerd. Hoewel de basisregels (was je handen 
regelmatig, bij klachten thuisblijven en je laten 
testen, goed ventileren) nog van kracht blijven, 

zijn er tussentijds ook enkele versoepelingen 
doorgevoerd. Dit geeft ons voldoende vertrou-
wen dat het verantwoord is om weer te beginnen 
met de inloopochtenden van Noaberstee. 
Net als ikzelf keken de vaste bezoekers uit naar 
de dag dat we elkaar weer konden ontmoeten. 
Een woensdagochtend die een beetje als vóór 
de coronapandemie zou zijn: samen koffie-
drinken, gezellig kletsen en ver halen kunnen 
delen. Met elkaar een spelletje doen, genieten 
van een gezamenlijke lunch, of luisteren naar en 
plezier hebben met een spreker die je mee-

Lopend eten 2021: 
Het was als vanouds. Lekker eten en 
vooral ook heel gezellig. De organisatoren 
Christien Huizinga (1e van rechts) en 
Ton Heuvelmans (2e van rechts) 
konden 374 euro overmaken naar 
het Ronald McDonaldhuis. 
(foto Irene Plaatsman)

Allerzielen
‘Verloren, maar niet vergeten’
Allerzielen is oorspronkelijk een gedenkdag uit 
de westerse rooms-katholieke traditie. Het valt 
elk jaar op 2 november, de dag na Allerheiligen, 
waarmee deze dag nauw verbonden is. Met 
Allerzielen worden de overledenen herdacht.
In Thesinge kiezen we net als voorgaande jaren 
voor een gedenkmoment op de eerste zondag 
na Allerzielen: op zondag 7 november tussen 
18.30 en 20.00 uur op de begraafplaats in 
 Thesinge (Molenweg). We willen onze dierbaren 
herdenken op een laagdrempelige manier, met 

of zonder geloofsovertuiging. Ook wanneer je 
dierbaren niet op de begraafplaats in Thesinge 
zijn begraven. Het is de bedoeling om een ont-
moetingsmoment te creëren op de begraaf-
plaats, met lichtjes, vuurkorven, etc. Tevens is er 
gelegenheid voor het drinken van een ‘bakje 
troost’. Ook kunnen we luisteren naar een 
gedicht en naar het koor TheSingers. Voor de 
kinderen tot en met twaalf jaar is er de mogelijk-
heid om middels een knutselopdracht iets voor 
een dierbare te maken.

Annelies Hofstede is van het begin af aan 
betrokken geweest bij de organisatie, helaas 

stopt zij er mee. Langs deze weg willen we haar 
bedanken voor haar inzet en het vormgeven van 
Allerzielen in Thesinge.
We zijn nog op zoek naar een aantal vrijwilligers, 
die ons willen helpen met de voorbereidingen op 
zaterdag 6 november vanaf 15.00 uur en het 
opruimen op maandag 8 november om 10.00 
uur. Je kunt zich aanmelden bij een van onder-
staande personen.
Werkgroep ‘Allerzielen Thesinge’: 
Saskia Vaatstra-Holtman 06 52 418 186, 
Esther Groothuis 06 10 241 459 en 
Alex Mollema 06 29 036 162

Alex Mollema
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Na de Tocht om de Noord en de Thesinger Run konden de vrijwilligers van Trefpunt zich voor de 
derde keer in korte tijd van hun beste kant laten zien. Op donderdag 7 oktober lunchten de lopers 
van de Urgenda mars tijdens de tocht van Loppersum naar Groningen in Trefpunt. Aaltje en 
Johan Mollema hadden de koffie bruin en de thee op de juiste sterkte. En dat wisten de wande-
laars te waarderen. (foto Wolter Karsijns)

Langzamerhand komt het normale dorpsleven weer op gang, ook de 
Garmerstee is half oktober weer voorzichtig begonnen. Na anderhalf 
jaar verplichte stilstand viel er heel wat bij te praten! 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

Testfabriek voor verwijdering medicijnresten bij RWZI

Plannen aanpak 
Fledderboschweg
Op uitnodiging van de gemeente Groningen 
heeft Dorpsbelangen Garmerwolde nieuwe 
ideeën opgehaald om ons dorp ook in de toe-
komst aantrekkelijk en leefbaar te houden. 
Daarvoor is begin dit jaar een enquête afgeno-
men. Verschillende van deze ideeën zijn op de 
website Stem van Ten Boer geplaatst: 
www.stemvan.groningen.nl/budgets/10. 
Daaronder ook de wens om de Fledderbosch-
weg aantrekkelijker en veiliger in te richten voor 
wandelaars. Uit de enquête bleek dat deze 
behoefte breed wordt gedeeld onder inwoners. 
Dit idee wordt daarom als eerste opgepakt, 
mede omdat de weg in het najaar sowieso inge-
pland staat voor onderhoud.

Wat zijn de plannen? 
De rijbaan van de Fledderboschweg zal dit na jaar 
opnieuw worden geasfalteerd. Langs de weg 
komt een wandelpad dat loopt van de brug tot 
aan de waterzuivering en dat aansluit op het  
dijkpad. Ook worden de  bermen ingezaaid met 
een bloeiend mengsel en komen er op het deel 
richting de waterzuivering enkele bomen. De 
behoefte aan een wandelpad los van de weg leeft 
al langer. 
Er is een - inmiddels tweede - ontwerp voor de 
Fledderbosch weg gemaakt (zie nieuwsbrief 
oktober op www.dorpsbelangengarmerwolde.nl). 
Er liggen daarnaast nog enkele vragen over 
afwatering, slootbeheer, het meest geschikte 
mengsel voor deze omgeving en over het bij-
behorende maaibeleid. 
Ook is er de wens geuit om het pad rolstoel/ rol-
latorvriendelijk op de dijk aan te laten sluiten en 
niet alleen via de trap.

Vereniging Dorpsbelangen 
Garmerwolde

Bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) 
in Garmerwolde komt een testfabriek die 
 medicijnresten uit afvalwater haalt. Uit onder-
zoek van het Waddenfonds blijkt namelijk 
dat alleen al via de RWZI in Garmerwolde 
dagelijks zeven kilo medicijnresten via het 
Eemskanaal in de Waddenzee terecht komen.

Met de testfabriek gaat onder andere worden 
onderzocht hoe de medicijnresten met bacterio-
logische processen uit het rioolwater gehaald 
kunnen worden. Waar dat niet of minder goed 
kan wordt onderzocht hoe dit water hergebruikt 
kan worden, bijvoorbeeld als proceswater in de 
industrie. Op termijn kan dit water dan worden 
geleverd aan bedrijven in de Eemshaven en 
Delfzijl. Die hoeven daarvoor dan niet langer 
kostbaar en steeds schaarser wordend drink-
water te gebruiken.

In totaal wordt er 3,5 miljoen euro geïnvesteerd 
in het pilotproject met de naam Regain dat drie 
jaar zal duren. Het Waddenfonds subsidieert 
daarvan 1,2 miljoen euro. Regain is onderdeel 
van het Investeringskader Waddengebied (IKW), 
waarbij de waddenprovincies omvangrijke en 
meerjarige projecten financieren. Het project is 
een samenwerking van Waterschap Noorderzijl-
vest, watertechnologiebedrijf WLN (voorheen 
Waterlaboratorium Noord), kennis- en informatie-
centrum Centre of Expertise Water Technologie 
(CEW) en North Water. 
Als de proef in Garmerwolde slaagt, zal bij de 
RWZI een volledig nieuwe fabriek gebouwd 
 worden en kan deze zuiveringstechniek en de 
opgedane kennis ook elders in het Wadden-
gebied worden toegepast.

Harjo de Poel

Op donderdag 14 oktober is het fietspad naast de Rijksweg bij 
 Garmerwolde - tussen de ovotonde en het kruispunt met de Dorpsweg - 
na het vlak frezen verhard met een laag beton van zo’n 10 cm. Naast 
verkeersregelaars waren er bij de ovotonde en het kruispunt ook twee 
beveiligers aangesteld, deze moesten voorkomen dat men over het 
verse beton ging. De bewakers hoopten dat het beton om 23.00 uur 
droog genoeg zou zijn en hun dienst er dan op zou zitten: mocht er 
daarna een onverlaat over het fietspad gaan, dan zou hij geen spoor 
meer achterlaten. (tekst en foto’s Sieb-Klaas Iwema)
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Agenda

Colofon

Foto van de m
aand

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

Gevonden voorwerpen: glanzende kastanje (foto Patrizia Meijer) 

Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.00 - 11.30 
uur: Inloopochtend Noaberste
Vrijdag 29 oktober
Garmerwolde, vanaf 18.00 uur: 
Ophalen oud papier.
Zondag 31 oktober
Meziek mit bus (o.a. in Thesinge, 
Trefpunt). Info: 
www.meziekmitbus.com/2021 
Woensdag 3 november
Garmerwolde, sportpark; 14.00 uur: 
Jeu de boules (als het weer het 
toelaat). Na afloop koffie of thee. 
Info: Pia Pops, tel. 050 541 6587
Vrijdag 5 november
Thesinge, Trefpunt; 17.00-19.00 
uur: Maandelijkse borreluurtje. 
Zondag 7 november
-  Thesinge, begraafplaats 

Molenweg; 18.30 uur: Allerzielen
-  Garmerwolde, Kerk; 14.30 uur: 

Herfstwandeling.  
Aanmelden gewenst

In verband met de coronamaatregelen van het moment kan het nog 
steeds 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.

Dinsdag 9 november
Garmerwolde, Dorpshuis de Leeuw; 
20.00 uur: Klaverjassen bij de Soos
Woensdag 10 november
-  Garmerwolde, Dorpshuis de 

Leeuw; 14.30 uur: bijeenkomst 
Garmerstee

-  Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; 15.30 uur: Sint-Maarten-
Disco. Aanmelden gewenst

Zaterdag 13 november
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen 
oud papier
Woensdag 17 november
Garmerwolde, sportpark; 14.00 uur: 
Jeu de boules (als het weer het 
toelaat). Na afloop koffie of thee. 
Info: Pia Pops, tel. 050 541 6587
Zaterdag 20 november
Thesinge, 13.30 uur: Intocht Sint 
Nicolaas
Maandag 22 november
Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; 20.00 uur: Najaars-
vergadering Dorpsbelangen

Donderdag 25 november
Garmerwolde, 10.00 uur: Koffie-
morgen. Met aandacht voor elkaar 
en respect voor ieders mening. 
Info: Hillie Ramaker,  
tel. 050 541 5335
Vrijdag 26 november
Garmerwolde, vanaf 18.00 uur: 
Ophalen oud papier
Zaterdag 27 november
Thesinge, Kloosterkerk, 8.30 uur: 
Natuurwerkmorgen. Zie artikel.
Dinsdag 30 november
Garmerwolde, Dorpshuis de Leeuw: 
20.00 uur: Jaarvergadering Presto

‘De Soos’
De klaverjasavond in oktober heeft 
de volgende uitslag opgeleverd:
Joke Vliem 5460 pnt.
Wilma Tammeling 4808 pnt.
Henk Vliem 4693 pnt.

De volgende keer is op dinsdag  
9 november, aanvang 20.00 uur, in 
Dorpshuis de Leeuw te Garmer-
wolde. Vind je het leuk om een 
kaartje te leggen? Kom vrijblijvend 
een keertje meedoen.

Jannes Ramaker

Najaarsvergadering Dorpsbelangen 
Garmerwolde
Maandagavond 22 november aanstaande hopen we je eindelijk weer 
‘live’ te ontmoeten in Dorpshuis de Leeuw voor de najaarsvergadering. 
Je wordt door dorpsgenoten bijgepraat over lopende zaken en nieuwe 
plannen. Verder is er gelegenheid om informeel bij te praten. 
Leden van de Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde ontvangen een 
uitnodiging in de brievenbus.

Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde


