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47e jaargang - november 2021

Henk Busscher interviewt 
Sinterklaas!

Terugblik: dertig jaar op bezoek in 
Thesinge

Begin november kwam Truus Top langs 
om te vragen of ik Sinterklaas wilde 
interviewen. Het leek de redactie van 
de Garmer & Thesinger Express leuk 
eens van de Sint te horen hoe hij alle 
bezoekjes aan de kinderen en zieke 
mensen in Thesinge, de intocht, het 
feest in Trefpunt, de overnachtingen 
in de caravan en de bezoeken aan de 
school had ervaren. Natuurlijk wilde ik 
dat graag doen, want een gelegenheid 
om Sinterklaas te interviewen krijg je 
niet elke dag.

‘Er is wel een maar bij’, zei Truus een 
beetje aarzelend: ‘de redactie wil het inter-
view binnen een week ontvangen.’ ‘Jeetje, 
Truus, dat kan toch niet, want de Sint is 
nog niet eens in Nederland.’ Truus bleek 
echter onverbiddelijk en zo kwam het dat ik 
op 6 november gewapend met mijn QR-
code, een pak coronazelftesten en een tas 
vol mondkapjes naar Schiphol ging om het 
vliegtuig naar Spanje te nemen. Onderweg 
in het vliegtuig sloegen de zenuwen toe. 
Zou hij niet boos worden wanneer ik 
zomaar zonder aankondiging voor zijn deur 
stond? Wat vraag je zo’n oude man? 
Al mijn zenuwen bleken voor niets. Ik werd allervriendelijkst ontvangen 
door twee pieten, en Sinterklaas had helemaal geen vragen nodig. Hij 
praatte honderduit, want Thesinge bleek een bijzondere plaats in zijn hart 
te hebben.

Sinterklaas vertelt 
‘Ik herinner me nog een van de eerste keren dat ik naar Thesinge en 
 Garrelswolde ging, dat was in 1992. Best spannend! Ik werd ontvangen 
op de boerderij van de familie Veenkamp. Daar werd besproken met het 
organisatiecomité wat de pieten en ik zoal konden verwachten tijdens de 
intocht, want op mijn leeftijd houdt een mens niet meer van grote verras-
singen. Deze voorbesprekingen waren altijd een gezellig onderdeel van 
mijn bezoek aan Thesinge en vooral de lunches, traditioneel met soep en 
een broodje ei, waren onvergetelijk. Ik zie er nog steeds elk jaar naar uit. 

Hoe goed de verschillende organisatie-
comités ook hun best deden, de intocht 
ging nooit helemaal zoals gepland. De ene 
keer moest ik met een brandweerauto van 
het dak van de school gehaald worden, de 
andere keer bleken er boeven in het dorp 
rond te lopen die het grote boek gestolen 
hadden. In 2001 werd ik zelfs inderhaast 
met een helikopter naar Thesinge gebracht. 
Dat was nog eens iets anders dan die hele 
lange rit op een paard te moeten maken. U 
moet weten, meneer Busscher, dat ik eigen-
lijk een beetje bang ben voor paarden. Ze 
schrikken namelijk van alles, zoals tijdens 
een van mijn eerste intochten in Thesinge. 
Het paard voor mijn koets schrok toen een 
van de muzikanten in het muziekkorps 
ineens een slag op de grote trommel gaf. 
De koetsier kon het paard ternauwernood 
in bedwang houden. Stelt u zich voor!’

In de sauna
‘Het jaar 2011 staat ook diep in mijn oude 
geheugen gegrift. Niet alleen werd ik door 
burgemeester Van de Nadort ontvangen, 
maar ook kwam tijdens de nazit van mijn 
bezoek in het Trefcentrum een namaak-
sinterklaas binnen. Deze nepper sprak mij 
aan als “hulpsinterklaas” en deed alsof hij 
mijn baas was. Hij wilde een functione-
ringsgesprek met mij, want dat was er al 

die jaren bij ingeschoten. Een beetje onbeschaamd vond ik het wel, want 
iedereen weet dat er maar één echte Sinterklaas is en dat ben ik.’
‘Zelfs toen ik eens incognito naar Nederland ging en een bezoekje bracht 
aan de sauna, herkenden mensen mij als Sinterklaas. Ik liep nietsvermoe-
dend naar het koude dompelbad en daar riep ineens iemand naar mij “Dag 
Sinterklaas”. Ik draaide me om en daar zag ik een poedelnaakte, spierwitte 
zwarte piet staan. Ik aarzelde geen seconde en riep: “Zwarte Piet, wat leuk, 
jij ook in de sauna!” Ik begrijp nog steeds niet waarom alle sauna  gasten in 
lachen uitbarstten. Ik was toch Sinterklaas, en zij was toch Zwarte Piet?’

Indonesische hulppieten
‘Een heel bijzondere herinnering heb ik aan het jaar 2017. Als Sinterklaas 
heb ik vrienden over de hele wereld en dat jaar waren er toevallig twee 
Indonesische vriendinnen in Nederland op mijn verjaardag. Eén van hen 

2019 Sint op school (foto Myla Uitham)
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was elk jaar zeer geïnteresseerd in Sinterklaas 
en ik stuurde haar altijd foto’s van de intocht en 
mijn verjaardagsfeest op De Til. Daarom 
nodigde ik beide dames dat jaar uit om bij de 
voorbereidingen aanwezig te zijn en met mij en 
Piet De Til te bezoeken. Dat wilden ze maar al 
te graag. Nadat ze een tijdje naar Zwarte Piet 
hadden zitten staren, vroeg één van hen plotse-
ling aan mij: “Sinterklaas, mogen wij ook Zwarte 
Piet zijn?” Het was al in de tijd dat niet iedereen 
in Nederland even dol was op Zwarte Piet en ik 
aarzelde een beetje. De Indonesische dames, 
de één moslima, de ander katholiek, allebei met 
een prachtige bruine huidskleur, maakten van 
mijn aarzeling gebruik om ook nog eens te vragen 
of ze zwart geschminkt mochten worden, net als 
mijn echte pieten. Tja, dat schminken was een 
brug te ver vond ik, en ik legde uit dat ze daarna 
nog wel dagen zwarte oren zouden houden. 
Twee pietenpakken waren snel gevonden. De 
dames hebben een onvergetelijke dag gehad en 
wat waren ze dankbaar dat het dorp Thesinge 
hen op zo’n fantastische wijze deel had laten  
zijn van deze aloude Nederlandse traditie. En ik, 
meneer Busscher? Ik was zo blij dat we, mensen 
met zo’n verschillende achtergrond, met elkaar 
op deze wijze een Sinterklaasfeest hebben 
mogen vieren. Hoe graag zou ik willen dat de 
wereld hier een voorbeeld aan neemt.’

In goede én slechte tijden
‘Wanneer ik vertel over mijn belevenissen in 
Thesinge, ontkom ik er niet aan het jaar 1994 te 
memoreren. Het was het eerste jaar dat de tien-
jarige Remko Busscher ontbrak in het Trefcen-
trum. Anderhalve maand voor de intocht was hij 
overleden. U herinnert het zich vanzelfspre-
kend. Ik was erg verdrietig en heb even in twee-
strijd gestaan of ik wel naar Thesinge wilde 
komen, maar niet lang. Ik kon de kinderen van 
Thesinge toch niet in de steek laten? Het orga-
nisatiecomité heeft me erg geholpen dat jaar. 
Remko zat meestal achter in de zaal. De laatste 
keer met een rode sweater en een groot bos 
blond haar. Sindsdien heb ik hem in gedachten 
elk jaar achter in de zaal zien zitten. Elk jaar laat 
ik een traan, wanneer ik van de nazit in het Tref-
centrum vertrek en over de til loop. Ik vertel het 
nu aan u, meneer Busscher, maar ik heb nog 
nooit aan iemand verteld over die tranen op de 
til, op weg terug naar Spanje. Na al die jaren zijn 
de tranen niet alleen meer voor Remko, maar 

voor al die ernstig zieke mensen uit Thesinge 
die overleden zijn in de jaren dat ik Thesinge 
bezoek. Velen heb ik bezocht tijdens een intocht 
om ze een hart onder de riem te steken in moei-
lijke tijden.’
‘Die ziekenbezoeken zijn me in de loop der jaren 
steeds zwaarder gevallen. Dat mag u best weten. 
Voor mijn gevoel waren het de eerste jaren veelal 
vrolijkere ziekenbezoeken. Een gebroken been 
is vervelend, maar het valt in het niet bij de 
 ernstig zieken die ik de laatste jaren bezocht. 
Kanker patiënten die ik samen met mijn hoofd-
piet een klein steuntje heb proberen te geven in 
hun strijd tegen hun ziekte. Zieken, die ik met 
tussenpozen van een jaar langzaam zag weg-
kwijnen. Terminaal zieken, die wisten dat we 
elkaar het volgende jaar niet weer terug zouden 
zien. Soms namen we afscheid zonder woor-
den. Wat moest ik zeggen, meneer Busscher? 
Zodra Piet en ik ons dan omdraaiden, stonden 
we weer te midden van die schare blije en zin-
gende kinderen. Het omzetten van de knop was 
niet altijd makkelijk. Ik hoop dat onze bezoeken 
iets betekend hebben voor de zieken van The-
singe.’
‘De laatste jaren heeft de discussie over Zwarte 
Piet voor mij een deel van het plezier in mijn 
bezoeken bedorven. En tja, ook met corona was 
het afgelopen jaar minder leuk. Ik vond het maar 
niets, zo’n videoboodschap voor de kinderen in 
Thesinge op te moeten nemen met een mond-
kapje voor, geen kindertjes op schoot, geen 
kinderen die een liedje komen zingen. Hopelijk 
hoeft dat niet weer op die manier.’

Nog 30 jaar?
‘Wanneer ik terugkijk op de afgelopen dertig 
jaar, dan vervult dit mij een gevoel van grote 
dankbaarheid aan de mensen van Thesinge. 
Graag zou ik nog dertig jaar lang uw dorp willen 
bezoeken, maar ook voor mij gaan de jaren tel-
len, geloof het of niet. Met het klimmen der jaren 
ben ik ook steeds meer aan traditie gaan hech-
ten, misschien herkent u dat, meneer Busscher. 
Ik wil samen met mijn zwarte pieten Thesinge 
graag blijven bezoeken zoals ik dat altijd gedaan 
heb. Maar misschien ben ik een koppige, oude 

man geworden die niet met zijn tijd mee wil 
gaan. Mochten de mensen van Thesinge liever 
een Sinterklaas hebben die meer met de tijd 
meegaat dan ik doe, dan hoop ik dat ze een nep-
per vinden die dat wil doen.’
‘Ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt meneer 
Busscher, dat ik zo lang aan het woord geweest 
ben. Ik zou nog veel langer door kunnen gaan, 
maar u moet terug naar Nederland. Uw vliegtuig 
vertrekt al snel. Ik wens u een goede reis en 
hoop u snel in Thesinge te zien!’

Het verhaal van zo’n 150 vrijwilligers
In het vliegtuig terug zat ik na te denken over 
mijn gesprek met deze wonderbaarlijke, soms 
wat irritante oude man die zich Sinterklaas 
noemt. Zou hij nou echt niet weten dat het Tref-
centrum in werkelijkheid Trefpunt heet, Garrels-
wolde toch echt Garmerwolde heet? Een beetje 
ijdel is hij ook wel, die meest gefotografeerde 
man van Thesinge. 
En toch is dit niet het verhaal van een man die 
zich Sinterklaas noemt, maar het verhaal van 
zo’n 150 vrijwilligers uit Thesinge die gedurende 
dertig jaar het Sinterklaasfeest met veel inzet 
georganiseerd hebben. We zijn daarmee begon-
nen, in een tijd dat Zwarte Piet een volstrekt 
onomstreden persoon was. Helaas is Zwarte 
Piet de laatste jaren een omstreden persoon 
geworden.
Ik vind het jammer dat hiermee een oer-Hol-
landse traditie op de tocht is komen te staan, 
hoezeer ik ons slavernijverleden ook betreur en 
hoezeer ik ook een tegenstander van racisme 
ben. De geschiedenis van dertig jaar Sinterklaas 
in Thesinge laat zich niet herschrijven en daarom 
hoort Piet in mijn verhaal thuis als “Zwarte Piet”. 
Voor mij en vele van de vrijwilligers, bestaat een 
associatie tussen Zwarte Piet, slavernij en 
racisme simpelweg niet. Ik vind het belangrijk dit 
te benadrukken, want mocht naar aanleiding 
van de maatschappelijke discussie hierover de 
geschiedenis toch herschreven worden, dan 
mogen de vele vrijwilligers die aan een Sinter-
klaasfeest meewerkten, geen verkeerd etiket 
opgeplakt krijgen.

Henk J. Busscher
2017 Sinterklaas met de zielsgelukkige Emilie 
Bulder op schoot (foto Willemke Bulder)

1992 Bijschrift: zie bij passage over ontvangst bij Veenkamp (foto archief G&T)
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Intocht Sinterklaas
Op 20 november heeft Sinterklaas een bezoek gebracht aan Thesinge. 
Een stel pieten was al in de buurt en kwam per jeep vooruit naar het dorp. 
Zij deelden snoepgoed uit aan de kinderen uit Thesinge en Garmerwolde 
en ondertussen waren ze hard op zoek naar Sinterklaas. Zij zochten Sin-
terklaas tussen het publiek, maar konden hem niet vinden. Toen kwam er 
ineens een helikopter aangevlogen en wie kwam daaruit? Inderdaad, Sin-
terklaas! 
De Sint wilde dit jaar graag een bijzondere aankomst in Thesinge. En dat 
is dus gelukt! Met het muziekkorps uit Ten Boer voorop gingen Sinterklaas 
en zijn pieten naar Trefpunt, vergezeld door veel kinderen. 

In Trefpunt werd volop gezongen door de jonge jeugd. En de kinderen 
hadden voor Sinterklaas een mooi cadeau: voor de komende koude 
dagen hadden ze een mooie deken gemaakt. Die werd door Andreas 
overhandigd en Sinterklaas bedankte iedereen voor het bijzondere 
cadeau. 
Sinterklaas bedankte iedereen voor de ontvangst en hoopt volgend jaar 
de kinderen weer een hand te mogen geven.

Sieb-Klaas Iwema

Sinterklaas is in Thesinge geland! (foto Sieb-Klaas Iwema)
Sinterklaas bekijkt vol bewondering de mooie deken, gemaakt door de 
kinderen! (foto Sieb-Klaas Iwema)

Doe ook mee! 

In 2019 was het theaterproject Veur Altied 
in en om de Kloosterkerk van Thesinge een 
groot succes. Voor de nieuwe editie in 2022 
zijn de kerk en het dorp van Garmerwolde 
gevraagd mee te doen. 

Het project Veur Altied
Veur Altied is een samenwerkingsproject van 
Stichting Pandeon en Stichting Oude Groninger 
Kerken. In tien Groninger kerken vormen de 
levensverhalen van in of bij de kerk begraven 
dorpsgenoten de basis voor tien bijzondere 
 theaterstukken, waarbij ook het kerkorgel een 
grote rol speelt. Deze opzet is voor alle tien ker-
ken hetzelfde maar omdat de dorpen zelf hun 
eigen hoofd personen kiezen ontstaan er tien 
unieke producties met telkens dorpsgenoten in 
de hoofd rollen. Veur Altied zorgt voor een regis-
seur, een  schrij ver en een productieassistent en 
regelt de  subsidie. 

Veur Altied in Garmerwolde
der die zomaar aan komt varen mee te maken 
in Garmerwolde? Wat kenmerkt de mensen uit 
Garmerwolde? 

Meer weten?
De speeldata zijn 8 en 9 oktober en de repetities 
(ongeveer 25 keer) zijn gepland op de donder-
dagavond in Dorpshuis de Leeuw.
Bij Wester-theater zijn ze al enthousiast over het 
plan, net als op de OBS Garmerwolde. 
Ook enthousiast geworden? Of wil je meer 
weten? Kom dan naar de bijeenkomst op zater-
dag 22 januari om 10.00 uur in Dorpshuis de 
Leeuw. Je kunt ook contact opnemen met de 
onderstaande leden van de Plaatselijke com-
missie. 
 

Namens de Plaatselijke commissie, 
Herman Groothuis, voorzitter; 06 10 960 964, 

hermangroothuis54@gmail.com
Annelies Sturing, lid: 06 51 145 383, 

anneliessturing@gmail.com

Het theaterstuk in Garmerwolde
De voorbereidingen in Garmerwolde zijn inmid-
dels al begonnen. Lieke van den Krommenacker 
(schrijfster) en Joke Holwerda (regisseur) zijn nu 
op zoek naar onderzoekers, schrijvers, spelers, 
denkers, dansers, muzikanten, assistenten, 
bouwers, kunstenaars, fantasten … Kortom: 
mensen die het leuk vinden om een eigen bij-
drage aan de voorstelling te leveren in welke 
vorm dan ook. 
Lieke en Joke hebben al een idee voor het 
onderwerp: de historische Kerstvloed van 1717, 
een overstroming waarbij één verhaal vooral 
hun aandacht trok: een man die op het dak van 
zijn huis het dorp binnen kwam varen, over-
stapte op een ander dak en toen... Het is geen 
kant-en-klaar-verhaal, maar het is een ‘maak-
proces’ waarin spelers en andere betrokkenen 
dit onderwerp samen uitbouwen tot een theater-
stuk. Thema’s waaraan je kunt denken zijn: 
thuis, ontaarding, wanneer ben je op je plek, 
zondvloed, klimaat. Waar krijgt een buitenstaan-

De tweede helft van 2021 begon voor de verenigingen zo hoopvol. 
 Bijeenkomsten waar onder ledenvergaderingen konden of mochten weer. 
Maar inmiddels zijn de coronaregels al weer aangescherpt en nemen  
de zorgen over de besmettingen opnieuw toe.
Het bestuur van De Scheuvel heeft om deze reden besloten ook de 
 Algemene Ledenvergadering van 2021 uit te stellen tot een later moment. 
De geldende coronaregelgeving, de verantwoordelijkheid die het bestuur 
zelf draagt en de beperkte ruimte in ons Scheuvelhoes waren aanleiding 
voor dit besluit.
Dit neemt niet weg dat het bestuur niet stilzit. Naast onderhoud aan het 
Scheuvelhoes en met name aan de elektriciteitsvoorziening bereiden we 
ons voor op een heel strenge winter met volop ijs. 

Uitstel ALV De Scheuvel
Of het Scheuvelhoes geopend mag worden tijdens deze komende strenge 
winter of dat de  deuren net als vorig jaar gesloten moeten blijven, zullen 
we te zijner tijd zien. Zoals we het afgelopen jaar hebben gezien zal het 
de ijspret voor de leden van de IJsvereniging De Scheuvel er niet minder 
om maken.

NB: nog geen lid van IJsvereniging De Scheuvel? Voor een klein bedrag 
krijgt u onbeperkt toegang tot de ijsbaan voor het hele gezin. Neem con-
tact op met Patrick van Zanten, patrickvzanten@hotmail.com en geniet 
deze winter ook onbezorgd van en op de ijsbaan.

Hans Wind
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Sinds juli 2021 wonen Simon en Lisanne met 
hun kinderen Faye van 4 jaar en de tweeling 
Nyck en Yavi van 2 jaar oud aan de Molen-
weg in Thesinge. Een mooie tijd om ze nu 
even voor te stellen. 

Simon komt oorspronkelijk uit Winsum en 
Lisanne is geboren en getogen in Baflo. Nadat 
ze elkaar ontmoet hadden, hebben ze ruim acht 
jaar samengewoond in Baflo. Het leek Lisanne 
toch leuk om in de stad te wonen. Ze vonden 
een huis met een tuin aan de Nassaulaan. Het 
was een heerlijk rustige plek. Maar toen de kin-
deren geboren werden, kwam toch weer het 
verlangen op naar een huis met meer ruimte, 
aan de rand van de stad. Het huis aan de Molen-
weg was het derde huis dat ze bekeken. ‘Toen 
wij er voor de eerste keer langsreden werden we 
meteen verliefd op het huis’, vertelt Simon. Het 
is dan ook een karakteristiek huis. Een span-
nende tijd volgde, want er was enorm veel 
belangstelling. Ze zijn heel blij dat ze het uitein-
delijk konden kopen. 
De wens naar meer ruimte ging ruimschoots in 
vervulling. Ze gingen van een tuin van 60 m2 
naar een tuin van 5600 m2. Lisanne wilde heel 
graag een moestuin. Inmiddels is ze begonnen 
met de aanleg daarvan. Ook met de fruitbomen 
die er al stonden zijn ze blij. Verder willen ze het 
uitzicht over het land achter hun huis zo vrij 
mogelijk houden. 

Simon en Lisanne voelden zich meteen welkom 
in Thesinge. Simon denkt ook dat het komt 
omdat Thesinge zo’n kleine gemeenschap is. Ze 
voelden zich er meteen thuis.
Lisanne geniet enorm van de mooie fietstocht 
naar haar werk in de stad. Zij is van oorsprong 

Nieuwe bewoners in Thesinge

arbeidspsycholoog en werkt als beleidsadviseur 
bij Noorderpoort in Groningen en Assen. Onder-
wijs, kwaliteitszorg, maar ook bijvoorbeeld 
examen reglementen zijn haar aandachts gebied. 
Simon zit in de bouwwereld. Dat is voor de 
komende verbouwingen wel heel handig, want 
hij kan veel zelf doen. Ze hebben al heel wat 
plannen voor de verbouwing gemaakt. 
De kinderen kregen al snel wat contact met de 
kinderen van de overburen. Ze zullen in de toe-
komst wel meer kinderen uit het dorp leren ken-
nen. Faye gaat sinds drie weken met de bus 
naar school. Dat was in het begin wel heel span-
nend, maar het gaat steeds beter. De tweeling 

Nyck en Yavi gaat twee ochtenden naar de peu-
terspeelzaal en een dag in de week naar de 
crèche. Het zijn echte buitenkinderen en met 
name Nyck staat soms ’s morgens om half acht 
al voor de achterdeur omdat hij graag naar 
 buiten wil.
Hoe het precies kan, weten Simon en Lisanne 
niet maar de kinderen waren in de stad elke 
morgen rond vijf uur wakker en sinds ze in 
 Thesinge wonen worden ze dat rond zeven uur. 
Alleen dat al was een verhuizing meer dan 
waard. 

Irene Plaatsman

Simon en Lisanne met de kinderen (foto Henk Tammens)

Selma is een bijzondere kip die dol is op avontuur. En … ze woont in 
Thesinge, een dorpje vlak bij Groningen. 

Vlak bij Groningen, die toevoeging is wel nodig. Want niet iedereen in 
Zweden weet, waar  Thesinge ligt. Ook niet iedereen in Nederland trouwens. 
Jessica Blaauw komt uit Thesinge, woont nu in Zweden. Zij schreef een 
kinderboek over Selma, een bijzondere kip die op een boerderij in 
 Thesinge woont bij boer Joop. ‘De boer is natuurlijk mijn vader en de 

boerderij is van Jelle van Zanten. 
Het boek is een eerbetoon aan mijn 
vader en aan alle avonturen die  
we met elkaar allemaal hebben 
beleefd’, schreef Jessica in haar 
e-mail.
‘Selma op avontuur heb ik op een 
avond bedacht, toen ik mijn zoon 
Axel naar bed bracht. Hij zei: ‘Vertel 
eens een leuk, spannend verhaal 
van vroeger’. En zo is Selma ont-
staan, een combinatie van herin-
neringen en fantasie.’ 
‘De hele reis, het bedenken van  
het verhaal, het schrijven in het 
Zweeds en Nederlands, het opstu-
ren naar de uitgever, de tekeningen 

Selma op avontuur

die samen met mijn dochter Julia ontworpen zijn, het promoten, het is 
genieten. Jammer dat niet iedereen dit van dichtbij kan meemaken.’
Het boek komt eind november uit bij een Zweedse uitgever. Theo Remkes 
(uit Thesinge) heeft Jessica geholpen bij de Nederlandse uitgave. Die is 
binnenkort te koop bij de Read Shop in Ten Boer en Groningse Kinder-
boekwinkel aan de Stoeldraaierstraat. 

Jessica Blaauw

Illustraties gemaakt door Monica Lindroth
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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

Wandelpad 
In de week van 11 november is men aan de Fledderboschweg/Grasdijk-
weg (vanaf de bocht tot de zuivering/Swiss Combi) begonnen met het 
uitgraven van een strook grond van ongeveer 1.60 meter breed en 25 cm 
diep voor een aan te leggen wandelpad. 
Het pad wordt eerst verhard met een laag puingranulaat. Daarover komt 
een laag DurEko-mix; dit is een duurzame halfverharding bestaande uit 
verschillende steensoorten versterkt met polymeren. De meest voorko-
mende kleursoort is grijsachtig. 
Als het weer meezit (als het te nat is, kan het niet) hoopt men eind novem-
ber klaar te zijn. De planning is om dan de twee wegen opnieuw te asfal-
teren.

Sieb-Klaas Iwema

Het nieuwe wandelpad bij de Fledderboschweg 
(foto Sieb-Klaas Iwema)
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Vliegeren
Driemaal bleek scheepsrecht. De 
vorige twee vliegermiddagen gingen 
door respectievelijk geen wind en hon-
denweer niet door. Zondag 24 oktober 
stond er voldoende wind (iets meer 
had ook gemogen) en scheen er voor 
de vliegeraars en de ouders die zelf 
niet het vliegertouw in handen namen 
een heerlijk zonnetje. Kortom: het was 
goed toeven op de ijsbaan en voor het 
Scheuvelhoes.
Het aantal vliegeraars had nog wel wat 
groter kunnen zijn zonder dat de lijnen 
in elkaar verstrikt zouden raken, maar 
dat mocht de pret niet drukken. En het 
waren niet alleen kinderen die hun 
vliegers oplieten. Ook een enkele 
jonge oudere had een vlieger van zol-
der gehaald om daarmee een jeugd-
herinnering op te halen.
Uiteraard is zo’n activiteit weersafhan-
kelijk, maar een volgend jaar zal het 
vliegeren vast weer op de agenda 
komen te staan.

Koos van de Belt
Nienke Dolfijn lijkt twee vliegers in de lucht te houden, maar de rechter is toch echt niet de hare 
(foto Koos van de Belt)

Begin van dit jaar startte de derde editie van 
het fotoproject Thesinge in Beeld. Net als bij 
de twee voorgaande edities brengen tien foto-
grafen ook dit keer een jaar lang Thesinge in 
beeld aan de hand van zelfgekozen thema’s. 
Zo hebben we dit keer Thesinger  dieren,  
details, de vier seizoenen, koffie- en Thesin-
gers, Thesinge in coronatijd, Thesinge op 
 rolletjes, doorkijkjes, honden, de klooster-
kerk en reflecties. 
Daarnaast zijn er de gezamenlijke maande-
lijkse thema’s, waarvan eerder dit jaar al een 
aantal foto’s te zien waren in de kastjes bij 
het voormalig Jopje, de Kloosterkerk, Tref-
punt en naast het oude dorpscafé van Dora.

Thesinge in Beeld #3 een update

Zo’n jaarlang project loopt niet altijd op rolletjes. 
Op de maandelijkse besprekingen gaat het 
naast de voortgang van het eigen thema en het 
bespreken van foto’s soms ook over het gebrek 
aan inspiratie. Iets wat ook al in eerdere jaargan-
gen speelde. Want het valt niet mee elke week 
ten minste één foto te maken waarin je onder-
werp centraal staat. Gelukkig is de teamgeest 
onverminderd hoog en zijn er altijd tips en trucs 
van de anderen om weer verder te kunnen. 
Want hoewel elke fotograaf afzonderlijk aan het 
eigen thema werkt, is Thesinge in Beeld vooral 
ook een project dat je met z’n allen doet.
We hebben inmiddels het grootste deel van het 
jaar achter ons. Over een maand of vier, in het 

weekend van 26 en 27 maart 2022, staat de eind-
expositie gepland. De locaties zijn vastgelegd 
en de subsidieaanvragen zijn onderweg. Maar 
we hebben nog even te gaan en voorlopig kan 
je ons weer regelmatig tegenkomen, fotografe-
rend op straten en pleinen, op afgelegen plek-
ken of in het drukke Thesinger uitgaansleven. 
Om een fraai beeld vast te leggen dat elke 
 Thesinger kan koesteren. Misschien sta je er 
zelf op. Misschien een huisdier, een karakteris-
tiek detail van je huis, de straat waar je woont of 
een bijzonder object uit je buurt. En het mooie 
is: op de afsluitende veiling kan je de foto direct 
van de fotograaf kopen. Een herinnering voor 
het leven.

Ton Ensing

Elke fotograaf ziet iets anders (foto Aly Pepping)
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Superheld Maarten
Zo’n vijftig kinderen van de OBS Garmerwolde, lampionnen in de 
hand, vulden de kerk met hun opgewonden kreten. Het was nog 
maar 10 november, maar het Sint-Maartenfeest begon al.

Kennen jullie een superheld, vroeg Tekla Slangen van de Schoolkerk aan 
de kinderen. Nou, die kenden ze. Superman, Spiderman, dokter Strange, 
Iron Man Robin, Black Panter, Mega Mindy, Wonder Woman, Spidergirl, 
Falcon en Superjuffie om er maar een paar te noemen. Superhelden 
 dragen mooie pakjes, met spinnen, maskers en een cape. Ze kunnen 
goed klimmen, én ze doen iets goeds voor een ander. Daar waren de 
kinderen het wel over eens. 
Er zijn ook superhelden met een gewone naam. Maarten bijvoorbeeld. 
Tekla vertelde het oude verhaal van de Romeinse soldaat die eeuwen 
geleden de helft van zijn rode mantel gaf aan een arme bedelaar. Zo 

 makkelijk is het dus een superheld te zijn. Nog altijd wordt dit verhaal 
verteld en vieren we op 11 november het feest van Sint-Maarten. 
Na het verhaal van Tekla kwamen de ouders en was het tijd om de lam-
pionnen te showen. Ze waren er in allerlei soorten en maten: een lama, 
een kat, een regenboog, een kubuslampion en nog veel meer. Tijd ook om 
Sint-Maartenliedjes te zingen en een rondje door te kerk te lopen. Op weg 
naar de traktatie; een mandarijn, lekkers, een cadeautje en dat allemaal 
verpakt in … stof van de rode mantel. 
De organisatie van het Sint-Maartenfeestje was een samenwerking van 
de Plaatselijke commissie van de kerk, OBS Garmerwolde en de School-
kerk.

Anne Benneker

(foto’s OBS Garmerwolde)

Sint-Maarten Thesinge

‘Leg dit kaarsje in de aarde of vul een schaaltje met zand. Een lichtje van ons nu 
de dagen weer korter worden.’ Kato, Lou, Mathilde, Eza en Isis zongen niet 
alleen voor de dorpsbewoners om iets lekkers op te halen, 
ze deelden ook uit. Een zelfgemaakt kaarsje in 
een schelpje met bovenstaande tekst. Een mooi 
gebaar, passend in de geest van Sint-Maarten.

Wie zeker lekkers verdiende, was Marrisa van 
Dijken. In haar eentje met haar lampion op pad, 
slechts vergezeld van een echt prachtige stem  
ging zij van deur tot deur. (foto’s Koos van de Belt)

Sint-Maarten in Garmerwolde

Elf november is de dag van liedjes zingen bij de deur met een 
mooie lampion in de hand. Er waren dit jaar veel nieuwe 
liedjes; soms ook in onze mooie Groninger taal. Zoals ‘Mien 
lutje lanteern’. En ‘t was ook nog woar ook: ze dansden van 
deur tot deur, van stroat tot stroat. Met een volle zak, iets 
schorre stem en lachend gingen de kinderen weer naar huis. 
Tot volgend jaar; dan komen ze weer met ‘n nuvre nije 
lanteern’ en hopen weer beloond te worden. 
(tekst en foto Sieb-Klaas Iwema)
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Na een geslaagd Sint-Maartenfeest in de kerk, helaas een minder 
goed bericht: de kerstnachtviering op 24 december kan niet door-
gaan. Het goede nieuws is dat de kerk een nieuwe plaatselijke com-
missie heeft. 

Geen kerstnachtviering in Garmerwolde 
Graag hadden we een aankondiging in de agenda van deze krant gezet. 
Helaas wordt het een afgelasting. We waren al een eindje op weg met de 
voorbereidingen voor een kerstnacht viering in de kerk van Garmerwolde. 
Jammer genoeg kan die ook dit jaar niet doorgaan. 
De nieuwe coronamaatregelen maken het erg lastig voor de organisatie. 
Hoeveel mensen laat je in de kerk? Is het wel verstandig om nu met veel 
mensen in een volle kerk te zitten en om samen te zingen? Die afweging 
maakte ook het Gemengd Mannenkoor Garmerwolde. Uiteindelijk bleken 
er niet voldoende koorleden beschikbaar om een goed koor neer te zetten.

Nieuws van de kerk van Garmerwolde
Met pijn in het hart hebben we dus besloten ook dit jaar geen kerstnacht-
viering te houden. 

Nieuwe plaatselijke commissie
Na vele jaren heeft de huidige Plaatselijke commissie van de kerk beslo-
ten om te stoppen. We zijn heel blij dat we dat met een gerust hart kunnen 
doen, want de opvolging is prima geregeld. Anki Boekholt, Herman Groot-
huis en Annelies Sturing vormen het nieuwe dagelijks bestuur. Zij hebben 
ook al een aantal nieuwe bestuursleden bereid gevonden toe te treden tot 
het bestuur. In het nieuwe jaar leest u in deze krant een uitgebreid inter-
view met de nieuwe bestuursleden. 

Namens de (oude) Plaatselijke commissie
Anne Benneker

De geplande kerstactiviteit rondom Dorps-
huis de Leeuw gaat helaas waarschijnlijk 
niet door vanwege de coronamaatregelen, 
maar twee leuke activiteiten in november 
vonden wel plaats.

Spetterende Sint-Maarten-disco
Op 10 november was het zover: de allereerste 
editie van de spetterende Sint-Maarten-Disco. 
Zo’n 24 kinderen in de basisschoolleeftijd die 
woonachtig of schoolgaand zijn in Garmerwolde 
kwamen dansen op de coolste beats, een lekker 
cakeje versieren (en eten) en een minilampion 
knutselen. De ranja vloeide rijkelijk en het was 
één groot feest anderhalf uur lang in de kleine 
zaal van De Leeuw. 
Aan het einde van de middag was er nog een 
verrassing voor de mensen van de Garmerstee 
die in de grote zaal aanwezig waren. De kinde-
ren zongen een vijftal Sint-Maartenliedjes dat 
afgesloten werd met het Groningse Mien lutje 
lanteern. Met wat lekkers en een leuke jojo  
op zak die de kinderen beide kregen van de 
 Garmerstee, verlieten zij voldaan en uitgelaten 
het dorpshuis.

Knusse Herfstwandeling
Zondag 7 november wandelden ongeveer veer-
tien dorpsgenoten (en een hond) samen een 
flink rondje, startend bij de kerk in Garmerwolde. 
Via het Boer Goensepad, richting Kardinge en 
via Noorddijk weer terug. Het was lekker herfst-

Verslag van de Feestcommissie Garmerwolde

weer met maar twee kleine buitjes. De tussen-
stop in de kerk van Noorddijk was ook een 
 succes: thee, koffie, likeur en een lekkere plak 
notenkoek.
Hoeveel we gelopen hebben is onduidelijk: er 
werd lekker bij gekletst en genoten en alle voe-
ten hebben het goed volgehouden, dus niemand 
heeft op de afstand gelet. Het voornemen is om 

vanaf nu elk jaargetijde een gezamenlijke wan-
deling te organiseren. Doe je (weer) mee?
Heb je ook een idee voor een leuke activiteit? 
De ideeënbus is altijd geopend: 
feestciegarmerwolde@outlook.com 

Groeten van de Feestcommissie 
Karin Prins

Wandeling over het Boer Goensepad (foto Annemieke van der Beek)

Walking Football spelers van vv Bedum waren op maandag 
1 november op bezoek bij vv GEO.
Zij speelden een onderling toernooi met de Walking Football 
spelers van vv GEO. In totaal deden veertig 60-plus-mannen 
met veel enthousiasme en plezier mee.
Hun inzet werd beloond met een uitgebreide en gezellige 
lunch in het clubhuis van GEO.

Wim Benneker

Walking Football toernooi

Uitlopen en opruimen (foto Koos van de Belt)
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Na ruim anderhalf jaar coronaperikelen zijn de 
leden van klaverjas-kaartclub de Eendracht 
weer bij elkaar geweest om een kaartje te leg-
gen. Voor het eerst, en voortaan in dorpshuis 
Trefpunt, omdat café Molenzicht definitief de 
deur gesloten heeft. 
Aan het begin van de avond sprak voorzitter Wim 
Ritsema een kort openingswoord. De nieuwe 
situatie omtrent coronaregels etc. in Trefpunt 
werd besproken. Ook werd een stilte in acht 
genomen om de leden te herdenken die in de 
coronatijd zijn overleden.

Klaverjasclub de Eendracht
Aan het eind van de avond waren de punten 
voor de eerste drie als volgt:
1e Miranda Winkels 6904 ptn.
2e Ina Verweij 6748 ptn.
3e Dick Verweij 6618 ptn.

De eerstvolgende klaverjasavond van de Een-
dracht is op vrijdag 17 december om 19.30 uur 
in dorpshuis Trefpunt in Thesinge. Omdat alle 
vrijdagavonden in het Trefpunt al bezet waren, 
kan er niet eerder geklaverjast worden. Op 17 

december zal er met het oog op de komende 
kerstdagen om vleesprijzen gespeeld worden. 
Inleg, deze avond, tien euro en ieder een prijs! 
Ook niet-leden zijn welkom!
U moet er rekening mee houden dat de QR-
code getoond moet worden. 
Ondanks de oplopende besmettingen hopen we 
als bestuur dat een en ander door kan gaan! 
Tot ziens op 17 december. 

Dick Verweij

De Bakkerstraat was toe aan opnieuw gelegde 
bestrating. Dat is deze maand gerealiseerd. 
Klinkers eruit, egaliseren en de klinkers opnieuw 
leggen. Echt vakmanschap! 
Voor de bewoners en timmerbedrijf Ridder bete-
kende dit enig ongerief; de heilige koe ergens 
anders stallen en de werkzaamheden zodanig 
plannen dat de bedrijfsruimte niet gebruikt hoeft 
te worden.
Maar nu de straat er weer tiptop bij ligt is dat snel 
vergeten. Nu maar hopen dat niet binnenkort de 
riolering vervangen moet worden of dat de glas-
vezelkabel gelegd gaat worden.

Koos van de Belt

Het werkoverleg zit er weer op, 
nog 9613 stenen te gaan 

(foto Koos van de Belt)

Bakkerstraat opnieuw bestraat
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Lopend Lezen
Hoe groot je huis ook is, er komt een dag waarop je boekenkasten 
vol zijn. Je hebt dan twee opties: nooit meer boeken kopen, of wél 
boeken kopen en de bestaande voorraad uitdunnen. In het laatste 
geval dringt zich de vraag op: wat doe je met die weeskinderen?

Wij hebben besloten de eerste meeneem-bibliotheek te starten in het ver-
spreidingsgebied van de G&T. Aan de G.N. Schutterlaan 29 te Thesinge 
is sinds kort naast de voordeur een biebje gevestigd waarin wij onze 
af leggertjes gratis aanbieden. Voor grage lezers een unieke kans om te 
grasduinen in de door ons uit huis geplaatste boeken en hun eigen boeken-
bezit daarmee aan te vullen. Het is geen uitleen- of inbrengbibliotheek: wij 
willen de boeken níét terug en je kunt je eigen boeken níét bij ons stallen, 
anders schieten we er nog niets mee op. Het is ook niet de bedoeling dat 
bezoekers onze boeken gaan verkopen of onderverhuren. Het meenemen 
is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Je mag ze daarna wel gratis 
doorgeven aan derden. Ons biebje biedt ook unieke kansen voor de ‘roof-
leners’ of ‘boekenbietsers’ onder ons: mensen die wel boeken lenen maar 
nooit terugbrengen.
Als variatie op een bekend thema hebben we ons biebje Lopend Lezen 
gedoopt. Die naam dient ook letterlijk te worden genomen: de boeken 
lopen van ons weg. Wie ze meeneemt is de nieuwe stiefouder en zorgt 
goed voor de stiefkinderen. Zo hopen wij dat onze weesjes op een warm 
en liefdevol nieuw tehuis mogen rekenen. Veel plezier ermee!

Ton Heuvelmans & Christien Huizinga

Christien laat zien waarvoor de boeken meegenomen 
kunnen worden (foto Koos van de Belt)

Lasse in de lucht
Wie langs het kerkhof bij de Kloosterkerk 
in Thesinge loopt, kan daar een schim zien 
die door de lucht lijkt te zweven. Het is geen 
spook, maar de Thesinger Lasse Oosterhoff 
die er genoegen in schept op het (slappe) 
koord tussen twee bomen te lopen, te sprin-
gen en kunstjes te doen.

Lasse (16): ‘Ik krijg er een kick van om een bij-
zondere beweging met mijn lichaam te maken 
– hoe dat voelt en dat het dan lukt! Ik hou ook 
van tricking – dat zijn kunstjes op de grond zoals 
handstand, salto’s en radslag – en trampoline-
springen met flips en salto’s.’ Lasse heeft ook een 
blauwe week free runnen gedaan, dat is rennen 

en springen over daken, relingen en dergelijke.
Hij kwam met koorddansen in aanraking door 
een kennis, leerde het in de praktijk en doet het 
sindsdien met vrienden in de stad (Noorder-
plantsoen en Stadspark) en in zijn achtertuin. En 
dus ook in het dorp. Lasse: ‘Het is leuk als er wat 
belangstelling van omstanders is.’ Lachend: ‘Ze 
willen het soms ook proberen, maar komen 
meestal geen stap ver.’ Ook op maandag 8 
november was er bij de kloosterkerk veel 
belangstelling. Guus Ottens en Jelle Dolfijn 
waren zo dapper op het koord te stappen en de 
laatste hield het ook eens heel goed vol.

Voor deze sport heb je een slack line nodig, een 
soort spanband die je om twee bomen slaat en 
opspant. Hoe strakker, hoe meer kunstjes je kan 
doen zoals achteruitlopen, springen en zitten. 
Hoe slapper, hoe meer het om de balans gaat. 
‘Het komt heel erg aan op concentratie’, mijmert 
Lasse. ‘Kijk naar de boom, denk nergens aan 
behalve: ik kan het, ik ga niet vallen, ik blijf in 
evenwicht.’ Voor dat mentale gedeelte (alles los-
laten en focussen) heeft Lasse ook baat bij 
mindfulness en mediteren. En wat zijn lichaam 
betreft: dat is al aardig getraind door voor-
noemde disciplines en door zijn carrière als wiel-
renner: ooit was hij vierde bij het Nederlands 
Clubkampioenschap.
Wanneer je door Thesinge loopt, let dan op of je 
niet ergens een gestalte tussen de bomen ziet 
zweven. Of iemand over de reling van de til ziet 
lopen …

Jan Ceulen
In een rustige omgeving en met een geconcentreerde blik op de tegenoverliggende boom loopt 
Lasse op de smalle spanband (foto Koos van de Belt)
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Bij de bijeenkomst van de Garmerstee op 
woensdag 10 november brengen we het tot 
zo’n twintig personen. Er staan twee onder-
werpen op het programma: de camperreis 
van Jan en Detta van der Molen van Sint-
Petersburg naar Polen in juli 2017 en ken-
nismaking met Hermien Tepper, de nieuwe 
opbouwwerker van het WIJ-team Ten Boer.

Eerst op reis
Reisleider Jan neemt ons onder meer mee naar:
-  een Russisch-orthodox klooster, nog in 

gebruik, te herkennen aan een kruis met een 
kruistak eronder. Er zijn geen zitplaatsen; als 
ze er al zouden zijn dan dienden de dames te 
gaan zitten. Met prachtige iconen, die door 
veel mensen tijdens de dienst worden gekust. 
In de mooie tuin met enorme houtstapels is 
iemand bezig een muurtje te metselen met 
natuursteen; dit blijkt nog een hele puzzel! Tot 

slot schept Detta met een soort conservenblik 
heilig water uit een put en giet het in een fles.

-  de Kruisberg, met duizenden en duizenden 
kruisen van heel klein tot enorm groot. Vol-
gens een oude legende was de dochter van 
een boer heel ziek. Hij zag in een visioen dat 
hij een kruis moest plaatsen, dan zou zijn 
dochter herstellen. Andere mensen volgden 
zijn voorbeeld. In de Russische tijd zijn alle 
kruisen vier keer afgebrand, maar de mensen 
blijven kruisen plaatsen. De laatste keer dat 
ze zijn verbrand was in 1975;

-  een enorm paleis met een grote binnenplaats, 
door Catharina de Grote geschonken aan een 
van haar minnaars.

-  de oudste bierbrouwerij van Noord-Europa, 
daterend uit 1590;

-  een monument ter herdenking aan de mense-
lijke muur tussen de drie Baltische hoofd-
steden, in 1989 gevormd door twee miljoen 
mensen.

Estland, Letland en Litouwen blijken veilige lan-
den. Litouwen is het armst van de drie Baltische 
Staten: het is er eenvoudiger, havelozer. Maar 
ook hier zijn creatieve fonteinen en grote ker-
ken. In Polen hebben ze nog hoogspannings-
masten en kabels in lantaarnpalen.

Nieuwe opbouwwerker
En dan nu de kennismaking met Hermien Tep-
per, de nieuwe opbouwwerker van het WIJ-team 
Ten Boer. Zij is per 1 september 2021 begonnen 
als opvolgster van Rianne Rinkema en wil de 
ogen en oren zijn van de dorpen. Denk aan 
nieuwe initiatieven, dingen waar je tegenaan 
loopt, het zoeken naar subsidiepotjes, enz. Ze is 
in dienst van de Stichting WIJ Groningen en te 
vinden in het voormalige gemeentehuis van Ten 
Boer. 
Elke wijk in de gemeente Groningen, dus ook de 
voormalige gemeente Ten Boer, heeft een eigen 

gebiedsteam met een gebiedsmanager. WIJ 
Groningen behartigt het sociale deel: het jonge-
renwerk, opbouwwerk, problemen rond de aard-
bevingen, de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (huishoudelijke hulp, voorzieningen zoals 
een traplift of scootmobiel), jeugdzorg, enz. 
Hermien houdt zich bezig met alles wat er over-
blijft: bewegen, de Week tegen Eenzaamheid, 
Mantelzorg … 
Het is vandaag 10 november, de landelijke Dag 
van de Mantelzorg. Vanmorgen heeft ze al een 
groep mantelzorgers, die zich hiervoor hadden 
aangemeld, op het gemeentehuis ontvangen. In 
de oude gemeente Ten Boer konden mensen 
hun mantelzorgers voor een verrassingspre-
sentje aanmelden bij De Deel, nu wordt het 
georganiseerd door Humanitas en heb je de 
Mantelzorgkaart. Een nadeel is dat je jezelf 
moet aanmelden en dat doet lang niet iedereen. 
De Dag van de Mantelzorg en de Mantelzorg-
kaart zijn bedoeld om het belang van mantelzor-
gers nog eens te onderschrijven, de gemeente 
vindt het heel belangrijk. 
Mantelzorg kan heel zwaar zijn. Hermien is 
bezig met respijtzorg (adempauze voor mensen 
die langdurig voor iemand zorgen) die de man-
telzorger kan ontlasten en probeert een lijst met 
namen van vrijwilligers samen te stellen die bij-
voorbeeld een keertje willen oppassen. Ze is te 
bereiken via hermien.tepper@wij.groningen.nl, 
telefoon 06-554 20 291.

Verrassing! 
Aan het eind van de middag komen zo’n 25 kin-
deren binnenwandelen en trakteren ons op het 
zingen van een vijftal Sint-Maartenliedjes. Een 
leuke verrassing, die alom wordt gewaardeerd! 
Een voorbeeld van een prima samenwerking 
tussen de Feestcommissie en de werkgroep 
Garmerstee.

Hillie Ramaker-Tepper

Nieuws Garmerstee

 Kinderen zingen Sint-Maartenliedjes voor de bezoekers van de Garmerstee
 Applaus voor de kinderen! (foto’s Sieb-Klaas Iwema)
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Ik geef de fotocamera door aan ... 
Ik ben Amber Harkema (10 jaar) en ik woon in Garmerwolde. 
Ik heb deze foto’s gemaakt omdat ik de natuur in en rond Garmerwolde 
heel mooi vind. Ik wandel graag met mijn moeder en dan maak ik graag 
foto’s. 
Graag geef ik ‘de fotocamera’ door aan Sofieke Schwab. 

Wist-u-dat
•  het voetbal (hopelijk voor korte duur) weer zonder publiek gespeeld 

moet worden?
•  dat uiteraard ook voor GEO geldt? 
•  Siddeburen 1 zaterdag 20 november op bezoek was in Garmerwolde?
•  de barvrijwilliger toen per abuis zout in plaats van suiker in de thee 

heeft gedaan?
•  in de rust iedereen dus thee met zout te drinken kreeg?
•  de fout gelukkig snel hersteld kon worden?
•  de wedstrijd allesbehalve zouteloos was? 
•  GEO met 5-2 aan het langste eind trok, mede door drie doelpunten 

van Bart van der Tuuk?
•  Bart in de vorige wedstrijd ook al vijf keer had gescoord?

Koos van de BeltNieuws uit Trefpunt
Op 15 oktober had het bestuur van Trefpunt 
een avond georganiseerd voor de vrijwil-
ligers die bij de diverse activiteiten in Tref-
punt achter de bar staan. Er was gezorgd 
voor een uitgebreid stamppotbuffet en met 
een drankje erbij was het een gezellig en in-
formatief samenzijn.

Het bestuur praatte de vrijwilligers bij over de 
financiën, de aankoop en het gebruik van de 
nieuwe tafels, de veranderde inrichting van de 

bar en het gebruik van de geluidsinstallatie. Ver-
der werd bij de vrijwilligers die daar nog niet over 
beschikten de Trefpunt-agenda op de mobiele 
telefoon gezet. Naast het financiële aspect, alle-
maal zaken die, nu de diverse activiteiten weer 
opgestart kunnen en gaan worden, voor de vrij-
willigers van belang zijn.
Verder werd iedereen ingelicht over de veran-
derde organisatie rondom het reserveren van 
Trefpunt en het werven van vrijwilligers. Jan-
Joost de Goey werd voorgesteld als opvolger 

van Parry de Raad. Jan-Joost is vanaf november 
de persoon die de reserveringen coördineert.

Nieuwe vrijwilligersgroep
De twee groepen die in het verleden waren 
samengesteld om tijdens de activiteiten de bar 
te bemannen/bevrouwen bestonden veelal uit 
dezelfde vrijwilligers. Daarom is besloten om die 
groepen samen te voegen. Anja Ensing, Myla 
Uitham en Koos van de Belt gaan gezamenlijk 
in die nieuwe groep de vrijwilligers werven.
Die groep bestaat momenteel uit 45 personen. 
Wat daarbij opvalt, is dat de gemiddelde leeftijd 
vrij hoog ligt. En dat er weinig ‘nieuwe inwoners’ 
van Thesinge in zitten. Met die 45 personen is 
het tot nu toe altijd gelukt om de activiteiten te 
laten doorgaan, maar het zou mooi zijn als die 
groep verder uitgebreid kan worden. Bij deze 
daarom een oproep aan met name de jongere 
generatie en aan ‘nieuwe inwoners’ in Thesinge 
om je aan te melden als vrijwilliger voor het 
 Trefpunt. Dat kan via de mail: 
vrijwilligers@dorpshuisthesinge.com 
Een uitgelezen mogelijkheid om je dorpsgeno-
ten (beter) te leren kennen.

Anja Ensing, Myla Uitham 
& Koos van de Belt

Ondanks de coronatoegangspas en met 
aanmerkelijk minder bezoekers dan gewoonlijk 
was Meziek mit Bus 2021 op 31 oktober een 
groot succes. In het Trefpunt werd gedanst op 
muziek van Mercy John 
(foto Andries van der Meulen)
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In memoriam Menno Ridder 
Opa Dijkje
Op woensdag 20 oktober is (oud-)Thesinger Menno Ridder 
overleden.
Zoals bij velen bekend, vocht hij al een aantal jaren voor zijn 
gezondheid. Elke keer lukte het hem om weer op te knappen, maar 
hij verloor daarbij wel steeds iets van zijn fitheid.
In juni vorig jaar was verhuizen onvermijdelijk en Menno vertrok van 
De Dijk in Thesinge naar Ten Boer. Daar was het wel wennen, van 
een vrij uitzicht over de weilanden naar een drukke straat en uitzicht 
op de (afhaal-)chinees. Gelukkig was er genoeg aanloop van 
Thesingers en andere bekenden die hem regelmatig even een 
bezoekje brachten.
In de loop van dit jaar werden zijn gezondheidsklachten ernstiger 
en na een paar ziekenhuisopnames was het duidelijk dat opknap-
pen er deze keer niet meer in zat. 
Menno is op 85-jarige leeftijd, in het bijzijn van zijn kinderen, in zijn 
huisje in Ten Boer overleden. 

Wij willen iedereen bedanken voor de grote belangstelling tijdens 
zijn ziek-zijn en na zijn overlijden.
Onze bijzondere dank gaat uit naar TSN en dokter Van Beukering 
voor alle aandacht en goede zorgen voor Menno, maar ook voor 
ons als zijn familie.

Roelf en Jeannette, Kaj en Ivanka, 
Soetie en Hans, 
Appie en Heidi, Willeke en Emiel

Verduurzaming huurhuizen in 
Garmerwolde
Een zestal huurwoningen aan de W.F. Hildebrandstraat in Garmer-
wolde gaan door woningstichting Wierden en Borgen worden ver-
duurzaamd en verbeterd. De bewoners krijgen een toekomstbesten-
dige, comfortabelere woning met lagere energielasten.

Dinsdag 12 oktober jongstleden ondertekenden de directeur-bestuurder van 
Wierden en Borgen en de regiodirecteur van aannemer Van Wijnen de over-
eenkomst voor het uitvoeren van dit verduurzamingsproject onder de noe-
mer Duurzaam Thuis. Hieronder vallen in totaal 150 huizen in Garmerwolde, 
Ten Boer, Bedum, Onderdendam, Roodeschool en Uithuizermeeden. 
Met dit project krijgen de bewoners na lange tijd eindelijk duidelijkheid. De 
woningen vielen tot 2019 in het versterkingsprogramma van de NAM. Van-
wege de afbouw van de gaswinning en de nieuwe richtlijnen is versterking 
niet meer van toepassing. De woningen worden nu verbeterd en verduur-
zaamd.
Het project is op dit moment in voorbereiding. Men doet onder meer een 
behoeftepeiling -onder een steekproef van de bewoners - en dan worden 
conceptplannen en -voorstellen uitgewerkt. Op basis hiervan wordt in het 
eerste kwartaal van 2022 een modelwoning gemaakt, waar de bewoners 
kunnen bekijken hoe hun woning eruit komt te zien. Aan de hand daarvan 
zal verdere individuele afstemming en instemming plaatsvinden. Voor de 
W.F. Hildebrandstraat staat vervolgens medio 2023 de start van de werk-
zaamheden gepland. (bron: website Wierden en Borgen)

Harjo de Poel

Duurzaamheidsmarkt EcoThesinge
Meer te weten komen over isoleren, zonnepanelen, warmtepompen en 
beschikbare subsidies? Ideeën opdoen om je huis te verduurzamen of 
horen hoe een dorpsgenoot energie bespaart? 
Als de coronamaatregelen het toelaten, kan je daarvoor op zaterdag  
4 december van 10.00 tot 16.00 uur terecht in het Trefpunt. Er is onder 
meer een workshop tochtstrips plaatsen en er zijn stands van verschillende 
(plaatselijke) bedrijven en organisaties. Een energieadviseur kan tips 
geven over de aanpak van energie besparen en het isoleren van je huis.
Aan de stamtafel kan je bijpraten, op je gemak het verzamelde informa-
tiemateriaal doornemen en natuurlijk iets eten of drinken. Ook voor kinde-
ren zijn er leuke, interessante dingen te doen.
Het complete programma vind je eind november op ecothesinge.nl.
(Houd de agenda op thesinge.com in de gaten voor de actuele corona-
maatregelen.)

Het bestuur van EcoThesinge

Inkoopactie isolatie en HR++ glas
Je woning isoleren is hét antwoord op de stijgende gasprijzen. Maar een 
betrouwbare aanbieder kiezen met de beste prijs-kwaliteitverhouding is 
voor veel mensen een uitdaging. Ook wil je een goed advies over wat 
mogelijk is voor jouw huis. Daarom organiseren het Energieloket van de 
Gemeente Groningen en het Regionaal Energieloket een inkoopactie iso-
latie en HR++ glas. Hierbij is veel werk gestoken in het kiezen van een 
goed bedrijf. Hierdoor hoef je zelf niets uit te zoeken, ben je goedkoper uit 
en krijg je een goed advies op maat voor jouw woning. Meld je snel aan 
want vol = vol, via www.regionaalenergieloket.nl/acties. 

Aline Bus, 
Gemeente Groningen 

Allerzielen
Veel dorpsgenoten en oud-dorpsgenoten 
waren zondag 7 november op de begraaf-
plaats in Thesinge aanwezig om een 
dierbare te gedenken. 
Dat kon door een kaarsje aan te steken, 
een gedicht te horen voordragen, te 
luisteren naar een aantal liederen gezongen 
door leden van  TheSingers of te luisteren 
naar mooie blazersmuziek, gespeeld door 
de Thesinger muzikanten Lammert Plijter, 
Aline & Jan Werkman en Esther  
Grotenhuis. 

tekst en foto Koos van de Belt
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Agenda

Colofon

Foto van de maand

Contactpersoon redactie 
Garmerwolde
Hillie Ramaker-Tepper 050 541 5335
Thesinge
Metha Nijkamp 050 30 23217
Fotograaf 
Garmerwolde:
Patrizia Meijer 06 30 754 216
Thesinge:
Koos van de Belt 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  
24 december 2021
Kopij inleveren uiterlijk zaterdag  
11 december vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com, 
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16

Het blijkt geen illusie te zijn dat sommige paddenstoelen 
bewoond worden door kabouters 
(foto Koos van de Belt)

Vrijdag 26 november
-  Thesinge, Trefpunt;  

18.00-19.00 uur: op bezoek bij 
Sint  
18.00-20.00 uur: Pietendisco

-  Garmerwolde, vanaf 18.00 uur; 
Ophalen oud papier

Dinsdag 30 november
Jaarvergadering Presto afgelast
Vrijdag 3 december
Thesinge, Trefpunt; 17.00-19.00 
uur: Borreluurtje met frituur
Zaterdag 4 december
Thesinge, Trefpunt: 10.00-16.00 
uur: Duurzaamheidsmarkt 
EcoThesinge.Zie artikel

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.

Donderdag 9 december
Bijeenkomst Garmerstee afgelast
Zaterdag 11 december
Thesinge, Trefpunt: vanaf  
20.00 uur: Dorpshuis Sessie 
Gratis entree
Dinsdag 14 december
Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; 20.00 uur: Klaverjassen bij 
de Soos
Vrijdag 17 december 
-  Garmerwolde, vanaf 18.00 uur: 

Ophalen oud papier
-  Thesinge, Trefpunt; 19.30 uur: 

Klaverjasclub de Eendracht
 Zie artikel 

Strip 
Matthieu Visser

Zaterdag 18 december
Thesinge, vanaf 9.00 uur: Ophalen 
oud papier ‘De Soos’

De klaverjasavond in november 
heeft de volgende uitslag opgele-
verd:
Pia Pops 5012 pnt.
Geert Pops 4840 pnt.
Jannes Ramaker 4398 pnt.
De volgende keer is op dinsdag 14 
december, aanvang 20.00 uur, in 
Dorpshuis de Leeuw te Garmer-
wolde. Nieuwe kaarters zijn van 
harte welkom.

Jannes Ramaker

26 november start 
kerstboomverkoop  
Nordmann, Omorika etc. etc., 
volop keuze
Zowel gezaagd als met kluit in pot 
Familie Arends, Grasdijkweg 25, 
Garmerwolde
Tel. 06 47259727 
Bezorgen in Garmerwolde en 
Thesinge gratis


