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Goede buren
Voor u ligt de decemberkrant. 

Een krant met de jaarlijkse kerstpuzzel en met een thema: Goede buren. 

Een thema met positieve verhalen uit onze dorpen, in een onzekere tijd waarin het 

nieuws weinig vrede op aarde voorspelt. Nu klinkt die uitdrukking ‘vrede op aarde’ 

ook wel erg ver weg. Dichter bij huis krijgt die uitdrukking wel handen en voeten. 

Onze dorpen zijn goede buren en werken gelukkig heel vredig samen. Van samen

werking zijn veel voorbeelden te noemen. Denk bijvoorbeeld aan GEO, het Gemengd 

Mannenkoor Garmerwolde of TheSingers, de PKN, de Zummerspeulen, de intocht van 

Sinterklaas en van heel recent de Dorpshuis Sessies. Uit die contacten over en weer 

tussen beide buurdorpen zijn natuurlijk ook vriendschappen en relaties voortgekomen. 

Het thema ‘goede buren’ zoeken we ook nóg dichter bij huis. Hoe belangrijk zijn buren 

wel niet in je directe leefomgeving? De kinderen uit de buurt waarmee je kunt spelen, 

buren die elkaar helpen, goede buren dus in de ruimste zin van het woord. 

De oprichters van de G&T Express zagen in 1975 ook al dat goede samenwerking 

tussen de beide buurdorpen van meerwaarde was. Niet alleen het uitwisselen van 

elkaars activiteiten was van belang, maar ook het behartigen van gemeenschappelijke 

belangen. Wij van de krant; de redactie, de vormgever, de schrijvers, de fotografen 

zijn er enorm trots op dat wij als goede buren al 46 jaar deze krant kunnen maken. 

En dat kan niet zonder al die andere goede buren die ook nog meehelpen; degene 

die de krant bij de drukker ophaalt en weer brengt bij diegenen die ze in de dorpen en 

omgeving in de bus doen, de adverteerders, dorpsgenoten die de kopij aanleveren. 

Zonder hen zouden we de krant niet kunnen maken. We willen iedereen bedanken! 

We hopen dat Garmerwolde, Thesinge en omgeving nog heel lang  

als goede buren vredig samen zullen werken. 

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen toe en een heel gelukkig nieuwjaar!

De redactie
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Over de relatie tussen Garmerwolde en Thesinge als buren 
door de eeuwen heen is niet zo veel bekend. Misschien 
trok men gezamenlijk op tegen de Selwerders, die ooit de 
Noorddijk doorstaken hetgeen tot een klein oorlogje leidde. 
Wellicht was er later een goede band tussen het klooster 
Germania en de Garmerwolders. In ieder geval was daar 
altijd de verbindende Lageweg, al ruim voordat het Damster
diep werd gegraven, dus men trok zeker door elkaars dorpen 
op weg naar Sint Annen dan wel Stad.

In de loop van de vorige eeuw zien we dat bewoners uit beide 
dorpen bij GEO voetbalden en er via het clubblad GEO-Journaal 
sprake was van enige communicatie. Eind 1974 signaleerden de 
Garmerwolders Geert Boschma en Roelf Ganzeveld dat er na het 
verscheiden van GEOJournaal behoefte was aan een gezamen
lijke dorpskrant. We citeren uit het jubileumboek 25 jaar Garmer 
en Thesinger Express: ‘Al jaren was er behoefte aan een blad dat 
de contacten tussen de dorpsgenoten onderling verstevigde. Het 
moest een blad worden waarin de verenigingen hun berichten en 
verslagen konden publiceren, maar vooral een blad dat iedereen 
op de hoogte hield van wat er zoal reilde en zeilde in beide 
dorpen.’ En: ‘Toen Geert in 1973 in Garmerwolde kwam wonen, 
miste hij een dorpskrant. Als tekstschrijver eerste klas, zoals hij 
het zelf noemt, vond hij het een enorm gemis dat er geen 
communicatie was tussen Thesinge en Garmerwolde, een 
dorpskrant lag dan ook voor de hand.’ En dat ook gelijk maar 
voor de ‘omstreken’, wat eigenlijk neerkwam op Ruischerbrug.

Randdorpen
Wat ook speelde, was dat beide dorpen zich ‘randdorpen’ 
voelden en noemden. Net als Ten Post, Woltersum enzovoort 
vond men zich een beetje in de schaduw van ‘grote broer’ Ten 
Boer staan. Daarom begon Ger Pot, correspondent uit Thesinge, 
ook direct met de rubriek ‘Readspreat’ – mogelijk bedoeld als 
Raedspraet, later heette het ‘Raad en Daad’. Hij belichtte daarin 
de raadsvergaderingen en besluiten. Hieruit blijkt wel dat 
Garmerwolders en Thesingers behoefte hadden aan informatie 
over de raadsbesluiten aangaande de eigen dorpen, zodat ze 
ook eerder konden reageren en bijtijds eigen wensen onder de 
aandacht konden brengen.

Bob Vos, Geert Boschma en Roelf Ganzeveld  
in 1975 bezig met de voorbereiding van de krant 
(archief G&T)

Gezaamlijk & Tezamen de Garmer 
en Thesinger als buur(t)krant

Voorts werden door informatieve stukjes de evenementen en het 
verenigingsleven in beide dorpen toegankelijker voor ‘de andere 
kant’ en ontstond er uitwisseling tussen beide dorpen, bijvoor
beeld van vrijwilligers. Kortom: een hechtere band.

Express
De naam bedachten Geert en Roelf vanwege de snelle verbin
ding, als een trein, tussen de dorpen. En zo gingen de adverten
tietjes voor de lezers ‘Stoomfluitjes’ heten. Daar moest je in het 
begin nog voor betalen en dat was ook de opzet: adverteerders 
financierden de gratis krant. Dat ging niet lang goed, mede omdat 
de adverterende bedrijven het niet zo nauw namen met de 
betalingstermijn. Eind 1976 ging men alsnog over op 
abonnements geld: 10 gulden per jaar. In de loop van 1977 liep 
het toch nog spaak en ging de G&T strijdend ten onder. 
 Overigens ook wel omdat alle werk in die beginjaren door Geert, 
Roelf en later ook Bob Vos verzet werd. Naast dit drietal waren er 
correspondenten (Bert van der Laan en Ger Pot in Thesinge en 
Bert Uitham in Ruischerbrug) en een bezorger, Berend Wierenga.
Beide Dorpsbelangens waren overigens ook betrokken bij de 
G&T, maar dat enthousiasme beklijfde niet heel erg lang. Hoe 
dan ook, na de eerste poging werd er een nieuwe start gemaakt.

Tweedekanskrant
Op de jaarvergadering van Dorpsbelangen Garmerwolde in 
februari 1978 nemen een aantal mensen (de dames Selles, Van 
Zanten en Jurjens en de heren Hazeveld, Vos, Klunder en 
Boschma) het initiatief voor een herstart. De redactie wordt 
aangevuld met de Garmerwolders Henk Vliem en Boukje Tuin, 
met Ger Pot, Marian Stoffers en Annelies Heuvelmans voor 
Thesinge en Dienco Bolhuis voor Ruischerbrug. Geert Boschma 
blijft betrokken als adviseur. In april van dat jaar verschijnt de 
G&T nieuwe stijl, met een reset: jaargang 4, nummer 1.  
Adverteerders staan nu garant voor een jaar en aan abonnees is 
geen gebrek.
Weliswaar blijken de financiën toch weer gauw een probleem. 
Ondanks subsidies rijzen de abonnementskosten de pan uit 
(althans, vergelijkt u eens: fl. 20,00 in 1998 tegen € 13,50 nu …) 
en moeten de arme redactieleden zelf zowel hun abonnement als 
hun vergaderkosten betalen!
Een en ander komt deze eeuw toch nog op zijn pootjes terecht.
Een leuk aspect is ook de rubriek Nieuwe Bewoners. Niet alleen 
beantwoordt die aan de nieuwsgierigheid van de huidige 
dorpsbewoners (gluren bij de buren), maar ook krijgen de 
nieuwkomers een welkom en een aanbeveling abonnee te 
worden van de G&T, zodat ze zich (hopelijk) makkelijker en 
sneller thuis voelen in hun nieuwe omgeving.
En zo ontwikkelde zich de idylle: Thesingers en Garmerwolders 
delen zij aan zij de lusten en de lasten volgens het bekende 
principe veur elkenain, deur elkenain. Ze bouwen een trein van 
een krant, haast een spoorlijn tussen de dorpen.
Een burenband die nu al bijna vijftig jaar standhoudt.

Jan Ceulen en Hillie Ramaker
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Goede (kippen)buren
Het houden van huisdieren is voor veel mensen een vanzelfsprekendheid. Zeker als je 
ruimte in en om het huis hebt. En die ruimte hebben Menco en Desiree aan de Luddestraat 
en Koos en Betsy aan de Schoolstraat in Thesinge. Het houden van kippen is voor hen 
dan ook even gewoon geworden als het houden van welverdiende vakanties. En in het 
verzorgen van elkaars kippen tijdens die vakanties zijn ze al heel veel jaren naast buren 
ook elkaars helpende hand.

Kippen verzorgen behelst doorgaans overigens niet veel meer dan zorgen voor voldoende voer 
en water en het rapen van de eieren. Elkaars hokken schoonmaken, wat ook een aantal malen 
per jaar dient te gebeuren, is nog niet nodig geweest. Zo lang hebben hun vakanties nooit 
geduurd.
Voor Koos levert het voeren het minste werk op. De kippen van Menco eten uit een voercontainer 
en drinken uit een watercontainer. Zijn die goed gevuld, dan hoeven die zeker drie weken niet 
bijgevuld te worden. Alleen voor hun portie gemengd graan loopt Koos dagelijks het grote 

kippen hok in om dat rond te strooien. Maar gebeurt dat een dag niet, 
dan is dat jammer voor de kippen, maar geen ‘ramp’. Het eieren rapen 
is soms wel een zoekplaatje. Menco’s kippen hebben zoveel ruimte, dat 
eieren nog wel eens op onverwachte plaatsen terug worden gevonden.
Het water aan de Schoolstraat moet om de vier à vijf dagen bijgevuld 
worden. Maar de voerbak is van een formaat dat die dagelijks bijgevuld 
moet worden. Daardoor kunnen Menco of Desiree eigenlijk geen dag 
overslaan.
Toeval wil dat bij deze burenhulp de vakanties tot nu toe bijna nooit zijn 
samengevallen, maar vrijwel altijd aansluitend zijn geweest. Of dat de 
komende jaren in met name de zomervakantie zo zal blijven is 
afwachten. Met het klimmen van de leeftijd, én die van zoon Jorre, 
nadert de tijd dat Menco en Desiree meer keuzevrijheid krijgen in het 
opnemen van hun vakanties. Maar mochten die gaan samen vallen met 
die van Koos en Betsy, dan zijn er nog voldoende buren rondom die 
een helpende hand willen uitsteken. Hierbij zijn ze alvast gewaar
schuwd!

Menco van der Berg en Koos van de Belt

Wim Moltmaker, Ton Ensing, Marjo Fleuren en 
Huub Bouma (foto Margriet de Haan)

waarin ‘alles’ nog even plat ligt bespreekt het viertal zo nu en dan 
hoe leuk het zou zijn als Garmerwolders en Thesingers elkaar via 
de Dorpshuissessies beter gaan leren kennen. En wie weet … 
sluit er in de toekomst nog een dorp in de buurt aan.

Marieke de Groot

Buurmannen Menco en Koos 
tussen de kippen van Menco 
en Desiree 
(foto Henk Tammens)

Kruisbestuiving
Marjo Fleuren, Wim Moltmaker en Huub Bouma uit Garmerwolde 
en Ton Ensing uit Thesinge hebben vooral heel veel lol samen. 
Dat alleen is al reden om goede buren van elkaar te zijn. Samen 
vormt dit viertal de club die de Dorpshuissessies organiseert. Tot 
nu toe gebeurde dat in het dorpshuis van Garmerwolde, maar 
Marjo, Huub, Wim en Ton broeden op plannen 
om de muziek avonden uit te smeren over 
dorpshuizen in de buurt. Dat is de reden 
waarom Ton Ensing, net als de andere leden al 
jaren actief in het circuit van Groninger 
bandjes, zichzelf aan de club heeft 
toegevoegd. Het plan is om na de pandemie de 
Dorpshuis sessies in eerste instantie 
afwisselend in Garmerwolde en Thesinge te 
organiseren. Beide dorpen hebben immers een 
prachtig dorpshuis waar dat prima kan. Als 
prettige bijkomstig heid mikken de muziek
liefhebbers op een kruis bestuiving tussen de 
dorpen; zowel wat betreft de optredende 
muzikanten als het publiek. In de maanden 
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Ruim 25 jaar voor het verschijnen van de eerste G&T 
ontstond er met de oprichting van voetbalvereniging 
Garmerwolde en Omstreken (vv GEO) een 
samenwerking tussen de buurdorpen Garmerwolde 
en Thesinge, die sindsdien een van de belangrijkste 
schakels tussen beide dorpen is geworden en 
gebleven. GEO staat daarmee ook aan de basis van 
vaak levenslange vriendschappen tussen jeugd en 
tussen oudere inwoners van onze dorpen.

Joris en Dirk
Op 1 augustus 2019 verhuisde Dirk Mandema van 
Voorschoten in ZuidHolland naar Garmerwolde. Samen 
met zijn ouders, zus en broertjes ging hij bij zijn oma 
wonen. Hij kon meteen meedoen met De Zummerspeulen 
en de eerste contacten met leeftijdgenoten uit Thesinge 
werden al snel gelegd. Dirk is in september 2019 begonnen 
in destijds de JO11 bij GEO en zag daar opnieuw veel 
jongens uit Thesinge. Er was meteen een klik met Joris 
Vos. Joris voetbalt al bij GEO sinds hij 6 jaar oud is. Ook 
met de andere jongens was er een leuke klik, maar bij Joris 
was Dirk al heel snel kind aan huis. Op zondag weet Dirk 
soms niet hoe snel hij uit bed moet komen om van 
Garmerwolde naar Thesinge te fietsen. Joris, die wat 
langzamer op gang komt, zit dan vaak nog in zijn pyjama. 
Geen probleem vinden zijn ouders. Dirk gaat dan lekker 
zitten kletsen en wacht tot Joris zover is dat hij kan gaan 
spelen. Er wordt dan flink gegamed. Een favoriet is 
Minecraft. Digitaal bouwen ze samen van alles.

vv GEO, 
schakel tussen de dorpen

Joris (links) en Dirk 
zijn dikke vrienden 
sinds Dirk in 2019 ook 
bij GEO is komen 
voetballen 
(foto Koos van de Belt)

Gelukkig blijft het bouwen niet beperkt tot de digitale wereld. 
In de tuin van Joris zijn de eerste beginselen te zien van 
grootse plannen voor een hut. Ze willen er een soort 
caravantafel in zetten. Zo eentje die je kan ombouwen tot 
een bed. Natuurlijk moet er ook een snoer heen, zodat ze 
er een tv neer kunnen zetten en een koelkast. Het zal vast 
een echt chill honk worden. 
Zomers fietsen de jongens soms wel tien keer per dag op 
en neer tussen Garmerwolde en Thesinge. Bij warm weer 
moet er van de brug gedoken worden in het Damsterdiep 
aan de Oude Rijksweg in Garmerwolde, gevolgd door een 
paar sprongen op de trampoline in de tuin en wat kluswerk 
aan de hut. Tussen de fietstochten door wordt er gegeten 
en gedronken. Soms in Thesinge bij Joris zijn ouders en 
soms in Garmerwolde bij Dirk zijn ouders. 

Inmiddels is Enno Mandema, Dirk zijn broertje, ook aan het 
voetballen bij GEO. Sindsdien is hij bevriend met Koen Vos, 
het broertje van Joris. De droom van alle jongens is om een 
keer een slaapfeestje te hebben waarin ze onbeperkt 
mogen Minecraften. De hele nacht lang, op een eigen 
apparaat, in een gezamenlijke computerwereld; een soort 
LANparty. Dirk, Joris, Enno en Koen, aangevuld met neefje 
Daan Mandema uit Thesinge zullen dan vast de prachtigste 
digitale hutten bouwen. Maar of de ouders hier zo blij van 
worden …

Liesbeth Mandema, moeder van Dirk
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De Zummerspeulen van Thesinge en Garmerwolde worden sinds 2018 georganiseerd. Het jaar daarvoor 

was de eerste editie van deze zomerspeldagen, maar die was alleen voor de basisschooljeugd uit 

Thesinge. Omdat de toenmalige Thesinger organisatoren de buurkinderen uit Garmerwolde dit festijn 

ook gunden zochten ze samenwerking met ouders van kinderen van OBS Garmerwolde.

Als eerste ‘buurman’ in de organisatie sloot Huub Bouma aan en hij wist het enthousiasme goed en actief naar 

de kinderen van de OBS en hun ouders over te brengen. Annelies Sturing had toen zelf nog geen deelnemende 

kinderen, maar zag dat er in de publiciteit, administratie en communicatie wel wat efficiëntie te behalen viel en 

meldde zich aan als vrijwilliger. Vanaf dat moment werd het een en ander digitaal vormgegeven. Zowel met 

betrekking tot de plantenactie als opgave voor de speldagen; heel fijn, laagdrempelig en overzichtelijk.

Met de vijfde editie van de Zummerspeulen als goed geoliede burensamenwerking in het vooruitzicht kunnen 

we stellen dat deze samenwerking zeer succesvol verloopt: 50% van de organisatoren komt uit Garmerwolde 

en de andere 50% uit Thesinge. Naast een goede geografische verdeling is het ook mooi om te merken dat 

eenieder in zijn eigen organisatorische kracht staat. De groep bestaat uit verschillende mensen die hun ding 

doen onder het motto ‘komt goud’. Zo hebben we de afdeling timmerdorp die zorgt voor onder andere de 

aan en afvoer van hout; twee vrijwilligers pakken de financiën op, drie zijn van de afdeling creatieve 

activiteiten, twee van de afdeling catering en weer een ander tweetal ontfermt zich over de spelonderdelen 

tijdens de dagen. De goede buurtsamenwerking is terug te zien in het enthousiasme van de organisatoren, de 

vele vrijwilligers en uiteraard bij alle blije deelnemende kinderen! Waarin ook daar ieder jaar weer een heel 

mooie 50/50 verdeling te zien is! 

Wil je ook meehelpen de Zummerspeulen mogelijk te maken? Meld je dan bij Anita: jelleanita@ziggo.nl.  

Vele talenten maken licht werk. Of denk eens aan de buren bij de komende plantenactie!

Anita van der Veen en Annelies Sturing

Geoliede 
burensamenwerking

Annelies en Anita springen naar de 5e editie van de Zummerspeulen (foto Henk Tammens)



Bert M. en Bert H. bewijzen elkaar buiten het voetbal om regelmatig een wederdienst (foto Henk Tammens)

Bert H. en Bert M.
Bert als voetballer - Thesinge
Bert M. is niet zo’n beweeglijke speler. Als 7jarige ging hij 
voetballen bij GEO, totdat een brommerongeluk in 1991 een 
einde maakte aan zijn voetbalambities. Vele jaren later trok 
hij toch de voetbalschoenen weer aan en sindsdien speelt hij 
nog steeds regelmatig zijn wedstrijden. Zijn kwaliteiten 
liggen meer in het aanspeelbaar zijn en dan de bal met zijn 
imposante lichaam zo afschermen dat de tegenstander 
moedeloos een beroep doet op de scheidsrechter wegens 
vermeend ongeoorloofd spel.

Gezamenlijke inzet
Niet alleen uit het actieve voetballen en de jarenlange 
bestuursfunctie blijkt hun clubliefde. Beide Berten hebben 
regelmatig de verantwoordelijkheid genomen als scheids
rechter wedstrijden van GEO te leiden, zowel bij de jeugd als 
bij de senioren. En zijn leider geweest van jeugdteams  Bert 
M. is dat nog steeds bij het team van zijn zoon Gijs. En ze 
hebben jeugdteams getraind.
In hun enthousiasme hebben ze ook familieleden de club 
binnengetrokken. De broer van Bert, Jans Harms, is op het 
sportcomplex de rechterhand van Bert en een van de meest 
actieve barvrijwilligers. En Marlen, de vrouw van Bert H., 
bestiert al jarenlang de financiën en de logistiek van het 
clubhuis.
Johan Mollema, voormalig brijventer en vader van Bert M. 
heeft zich de laatste jaren meer dan verdienstelijk gemaakt 
als klusjesman op en rondom de accommodatie.
Al deze vrijwilligersinzet uit beide dorpen is voor GEO van 
onschatbare waarde.

En de band tussen de Berten? Ze helpen elkaar ook op 
privégebied regelmatig. Bert H. voor onderhoud aan auto’s 
in Thesinge, Bert M. voor hulp bij computerproblemen in 
Garmerwolde. Of ze trekken eropuit. Het casino en ook de 
pizzeria krijgen deze ‘buren’ gezamenlijk op bezoek.

Voetbal in Garmerwolde, met spelers en vrijwilligers uit 
Garmerwolde En Omstreken. Het verbroedert.

Koos van de Belt

Ook op latere leeftijd ontstaan er, mede door gedeeld verant
woordelijkheidsgevoel, vriendschappen tussen voetballende 
Garmerwolders en Thesingers. Zelfs als ze in verschillende 
teams spelen, met een aanzienlijk leeftijdsverschil, maar met 
hart voor de vereniging. Als vrijwilliger zetten ze zich dan 
gezamenlijk in om de vereniging draaiende te houden.

Bestuursfuncties
Bert H. te G.  geboren 1959  en Bert M. te T.  geboren 
1973. Dit zijn niet de initialen van twee voortvluchtige 
criminelen. Integendeel, ze staan voor twee supervrijwilligers 
én vrienden, die zeer begaan zijn met het wel en wee van 
GEO. En wie kent ze eigenlijk niet: Bert Harms uit Garmer
wolde en Bert Mollema uit Thesinge. Geen leeftijdgenoten, 
geen voetballers die jarenlang samen in één elftal gespeeld 
hebben, maar wel spelers die al op jonge leeftijd een band 
met GEO hebben gekregen. 
Die band was voor Bert M. zo sterk dat hij in 2002 als 
wedstrijdsecretaris in het bestuur plaatsnam, een functie die 
hij tot 2019 vervulde. Bert H. zit al vanaf 2010 als hoofd 
accommodatiebeheer in het bestuur. En in die hoedanighe
den werden ze op een bijzondere algemene ledenvergade
ring in 2018 beiden door de massaal aanwezige leden 
benoemd tot erelid van de vereniging.

Bert als voetballer - Garmerwolde
Bert H. begon zijn voetballoopbaan als 9jarige in de jeugd 
bij GEO en speelde als senior jarenlang in het zondagteam. 
Na korte uitstapjes naar Omlandia, Woltersum en een 
langere periode GVAV heeft hij zijn actieve voetballoopbaan 
in 2016 wegens knieproblemen bij GEO afgesloten.
Hij heeft nooit een gram te veel gewogen en zijn speelstijl   
altijd als linksbuiten, maar met een rechterbeen  kenmerkte 
zich door aalvlugge rushes waarvan tegenstanders, 
medespelers en hijzelf waarschijnlijk ook, nooit wisten waar 
het zou eindigen. Maar dat solistische spel had maar één 
doel: scoren. Ook wel begrijpelijk, want Bert was, naar hij 
zelf zegt ‘de eerste betaald voetballer in Garmerwolde’. Hij 
kreeg namelijk van zijn opa voor elk gescoord doelpunt één 
gulden. 
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Met veel plezier komen vijf bewoners van 
Garmerwolde en twee van Thesinge iedere 
maand bij elkaar voor hun gezamenlijke hobby 
fotografie. Het is heerlijk om met elkaar over 
fotografie te praten en foto’s te bespreken onder 
het genot van een borrel en een knabbel. 
Eigenlijk is de naam van de fotogroep nu wat 
misleidend. In 2000 werd de fotogroep opgericht 
door Auke Kuipers en Jan Noordhof. Omdat 
beide heren de eerste aangesloten leden waren 
en in Garmerwolde woonden was de naam 
fotogroep Garmerwolde toen heel logisch. 
Het is niet waarschijnlijk dat we onze naam nog 
gaan veranderen omdat we een website onder 
deze naam hebben en zo zijn ingeschreven bij 
de Fotobond. En het maakt de Thesingers ook 
niet uit. 
Het was wel heel leuk om afgelopen september 
voor het eerst in de Kloosterkerk te exposeren. 
In de kerk van Garmerwolde hebben we al vaak 
geëxposeerd tijdens Open Monumentendag, 
maar we hebben gemerkt dat onze foto’s ook 
mooi tentoongesteld kunnen worden in de kerk 
van Thesinge.

Margriet de Haan

Bert M. en Bert H. bewijzen elkaar buiten het voetbal om regelmatig een wederdienst (foto Henk Tammens)

Lief en leed aan De Dijk en Singel

Fotogroep Garmerwolde (& Thesinge)

Anja achter haar administratie, die 
in een boterhamtrommeltje past 
(foto Koos van de Belt)

Ook kinderen die ziek waren door het coronavirus kregen een 
presentje. In plaats van bloemen kregen zij een speeltje. Mocht 
er een groter bedrag voor iets nodig zijn dan wordt er wat extra 
geld ingezameld. Het is een kleine moeite maar toch heel 
waardevol!

Irene Plaatsman 

Fotogroep Garmerwolde legt Thesinge vast en vice versa 
(foto Ton Ensing en Joke de Jong)

Al een aantal jaren storten de bewoners van Singel en De Dijk 
in Thesinge af en toe een bedrag in een liefenleedpotje. 
Tijdens een barbecue van de beide straten was er eens een 
buurtgenoot door ziekte afwezig. Elisabeth Tolenaar en Anja 
Ensing bedachten toen dat het leuk was om met het 
overgebleven geld van de 
barbecue een bloemetje te 
kopen voor de zieke. En zo 
ontstond het idee voor het 
Liefenleedpotje. 
Anja beheert het potje maar 
benadrukt dat het wel echt een 
potje van de buurt is. De 
bewoners van de Singel en De 
Dijk letten zelf op of er iets aan 
de hand is; bijvoorbeeld ziekte, 
overlijden, geboorte of de komst 
van nieuwe bewoners. Degene 
die iets signaleert koopt iets, het 
gaat meestal om een bloemetje, 
en krijgt het geld later van Anja 
uit het potje terug. 
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Liefde kent geen dorpsgrenzen

Thesinger buurmeisjes 

Lynn, Tara, Noor en 

Nova hebben elkaar 

gevonden in hun 

gezamenlijke interesse. 

In de autoluwe straten 

van Molenhorn laten ze 

regelmatig hun paardjes 

uit. Hier genieten ze 

zichtbaar van. 

Een prachtig gezicht dit 

viertal amazones op hun 

rollende rossen. 

(foto Esther Ottens)

Appie en Heidi Ridder wonen aan de Ludde
straat 15 in Thesinge met hun dochter 
Willeke en zoon Emiel. Zij kregen verkering 
in 1992. Heidi is geboren en getogen in 
Garmerwolde en Appie in Thesinge. Er was 
in die tijd nog wel wat rivaliteit tussen de 
beide dorpen. Nu merken zij daar weinig 
meer van.

Appie had al een oogje op Heidi toen zij 
wekelijks op haar brommer tijdschriften in 
Garmerwolde en Thesinge rondbracht. Heidi 
bracht ze ook aan De Dijk in Thesinge waar 
Appie woonde. Als Appie thuis was, stond hij 
vaak ‘toevallig’ even buiten als hij wist dat Heidi 
langs zou komen. Heidi zei dan gewoon ‘hoi’ 
en scheurde weg op haar brommertje en had 
in het begin niets door. 
In die tijd werden er touwtrekwedstrijden 
georganiseerd door verschillende cafés. Appie 
zat bij de ploeg van café Jägermeister in 
Garmerwolde. Samen met haar vriendin 
Jannette Ganzeveld ging Heidi wel eens mee 
naar zo’n wedstrijd. Appie deed dan extra zijn 
best om indruk te maken op haar. Bij een zo’n 
toernooi won de ploeg waar Appie in zat en bij 
het feest naderhand volgde al snel de eerste 
zoen. Dat was in 1992 en vier jaar later in 1996 
zijn ze getrouwd. 

In het begin was het nog wel een dingetje
In die tijd kregen ze toch wel vaak opmerkin
gen met een bepaalde ondertoon. Toen Heidi 
en Appie bijvoorbeeld voor het eerst samen 
oud en nieuw vierden in Thesinge was het nog 
wel een dingetje dat zij uit Garmerwolde kwam. 

Over en weer was wat wantrouwen tussen 
beide dorpen. Iemand uit Thesinge sloeg die 
avond een arm om Heidi heen en vroeg waar 
ze vandaan kwam. Toen ze vertelde dat ze uit 
Garmerwolde kwam, werd ze losgelaten, bleef 
het even stil en was het antwoord: ‘Vaalt mie 
nait òf.’ Ze viel dus mee. Heidi woonde in de 
tijd dat ze verkering hadden aan de W.F. 

Hildebrandstraat. In Garmerwolde kreeg Appie 
te horen dat het wel goed met hem zou komen 
omdat hij met een meisje uit Garmerwolde 
ging. Gelukkig speelt dat nu niet meer en zijn 
Thesinge en Garmerwolde volgens Heidi en 
Appie nu wel goede buren.

Irene Plaatsman

Appie uit Thesinge en Heidi uit Garmerwolde op hun trouwdag in 1996 (foto archief familie Ridder)



Girlpower
Hillie Ramaker en Winny Strijbosch zijn wandelmaatjes 
sinds een jaar of vier. Dat betekent dat ze drie keer per 
week samen een ommetje maken in Garmerwolde. 
Winny en Hillie zijn elkaars buurvrouw; ze wonen 
tegenover elkaar aan de Dorpsweg. Deze weg en de 
Garmerheerd vormen het domein waarin ze zich 
bewegen. Het gaat niet zo snel, maar dat geeft niet. Voor 
Winny is het fijn om zich veilig te voelen aan de arm van 
Hillie en voor Hillie is het vanzelfsprekend om dit te doen 
met Winny. Er is genoeg gespreksstof! Wie denkt dat het 
over huistuinenkeuken thema’s gaat heeft het helemaal 
mis. Deze slimme dames houden tijdens hun wandelin
gen direct ook de redactievergadering voor het blad 
MANS (informatief tijdschrift voor senioren in de voorma
lige gemeente Ten Boer red.), waar ze redacteur en 
eindredacteur van zijn.
Ze wisselen gedachten uit over zaken die hen aan het 
hart gaan. Winny en Hillie zijn jarenlang actief geweest in 
lokale netwerken die zich bezighielden met vraagstukken 
vanuit het sociale domein. De organisatie en inrichting 
van zorg en maatschappelijke ondersteuning in de 
dorpen bijvoorbeeld, waar de vergrijzing toeslaat. Van 
afnemende betrokkenheid door inwoners van Garmer
wolde is volgens hen beslist geen sprake. Ieder doet wat 
hij of zij kan en misschien gaan dingen soms een beetje 
anders dan vroeger. Maar Hillie en Winny vinden dat dit 
niet betekent dat het vroeger beter was.
Dat klinkt goed uit de mond van deze stoere vrouwen die 
in praktijk brengen wat ze hebben gepredikt. Zou dat de 
reden zijn dat automobilisten steevast stoppen als ze 
aanstalten maken om de Dorpsweg over te steken?

Marieke de Groot

Winny en Hillie tijdens hun wandeling langs Garmerheerd 
(foto Patrizia Meijer)

Gemengd 
MannenKoor 
Garmerwolde
Speurend in de eerste ‘boeken’ van het 
Gemengd Mannenkoor Garmerwolde (GMKG) 
 en uiteraard in onze herinneringen  ontdekken 
we dat in 1994 een aantal mensen op de 
bonnefooi is begonnen met een zanggroep.  
De danslessen in Garmerwolde waren 
afgelopen en in de nazit werd na een paar 
drankjes besloten er een muzikaal vervolg aan 
te geven. Daar werd een plan geboren: een 
‘gemengd mannenkoor’. 

Clubje ongeregeld
De eerste zangers waren bijna allemaal 
Garmerwolders. De leiding en de muziek 
kwamen in eerste instantie vanuit deze groep, 
maar al snel kwam er een echte dirigent en 
werd de zang een stuk beter.
Wat eigenlijk startte als een clubje ongeregeld 
 we gaan gewoon samen zingen en we zien 
wel hoe het verder gaat  bleek toch wel heel 
gezellig te zijn en verankerde zich stevig in het 
dorp. Een vaste groep bleef, maar al snel kwam 
er ook belangstelling van buiten. Bij de tweede 
inleg staat in het kasboek al de eerste 
Thesinger bijgeschreven.
Het bleef een komen en gaan van mensen bij 
het GMKG. Maar gedurende de gehele periode 
kwamen de leden vanuit de buurdorpen: 
Garmerwolde, Thesinge, Ruischerbrug en Ten 
Boer. Er werd volop mondtotmondreclame 
gemaakt binnen onze dorpen en daarmee werd 
het koor steeds meer een koor van de 
omgeving.
In 2007 werd TheSingers opgericht  in 
Thesinge, ook een koor, maar een ánder koor. 
We zaten elkaar niet in de weg. Er waren wel 
wijzigingen in het ledenbestand, maar leden 
werden liever lid van beide koren dan dat ze 
vertrokken.
Als goede buren heb je belangstelling voor 
elkaar. Dat uitte zich in een keer samen 
optreden, bij elkaar gaan luisteren en ervaringen 
uitwisselen.

Hoewel de verwachtingen in het begin niet al te 
hoog waren bestaat het GMKG nog steeds. 
De helft van de leden nu is Garmerwolder, de 
andere helft komt vanuit de buurdorpen.  
(Ik reken bij de Garmerwolders nog even de 
beide leden mee, die wel zijn verhuisd, maar 
nog steeds lid zijn.) 
De avonden zijn stuk voor stuk heel gezellig. 
We zijn blij dat we in de maanden augustus tot 
en met november nog gewoon hebben kunnen 
zingen. We gaan ervan uit dat we in 2022 – 
liefst met een paar extra mannen  de draad 
weer oppakken.

Marian Baarda
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Yvonne van der Weert is voor  
zitter van het koor TheSingers in 
Thesinge. Op mijn vraag naar 
samenwerking tussen de 
buurdorpen heeft zij het volgende 
geschreven. ‘Zingen biedt veel, 
het geeft je positieve energie, het 
vermindert stress, je ademhaling 
gaat beter en je maakt je hoofd 
leeg. Samen zingen, samen 
muziek maken met je stem als 
eigen instrument geeft een goed 
gevoel. Men zegt zelfs dat je er 
het geluksstofje endorfine door 
aanmaakt.’

Op 20 november is Valentin Eli de Raad geboren. Toen zijn ouders, Remco en Mirte, in het begin 

van de zwangerschap een verloskundige zochten, kwamen zij uit bij hun buurvrouw Phyline 

Derksen. Ze wonen op een steenworp van elkaar. ‘Ik was verrast en voelde me vereerd door hun 

keuze voor mijn begeleiding’, zegt Phyline. En Mirte en Remco vonden het fijn en vertrouwd. 

De bedoeling was om thuis te bevallen maar doordat Valentin  

wat lang op zich liet wachten, 

werd hij geboren in het zieken

huis in Scheemda.  

Na thuiskomst, een dag later, 

heeft Phyline de nazorg kunnen 

doen. Dit schept een band en zij 

vindt het prachtig dat ze dit 

buurjongetje zo van dichtbij kan 

zien opgroeien. 

Op de foto van links naar rechts 

Mirte, Remco met Valentin Eli en 

Phyline. 

(foto Koos van de Belt)

Geluksstofje

Samenklank
In ons koor zingen ook 
Garmerwolders. Drie kilometer 
verderop zingen is voor hen geen 
probleem, ook onze dirigent 
woont in Garmerwolde. ‘Hoe fijn 
is het om op te worden genomen 
in een bestaand koor en met 
open armen te worden 
ontvangen’, aldus een van de 
koorleden uit Garmerwolde. 

We zijn weliswaar niet directe 
buren maar zangtalent moet 
soms van iets verder weg komen. 
Ik heb wel eens een verhaal 
gehoord dat beide dorpen 
vroeger, in de jaren 70/80 
regelmatig met elkaar op de vuist 
gingen, daar kun je je toch niets 
meer bij voorstellen. Behalve het 
zingen is ook het sociale stuk 
een belangrijk element, het 
elkaar spreken en ervaringen 
delen is van groot belang. Als 
koor gaat het natuurlijk ook om 
de samenklank en het plezier 
van het zingen. De bezetting van 
de verschillende stempartijen, 
vooral de baspartij is soms lastig, 
in tegenstelling tot de sopraan 
en altpartij. Een tijd lang had ik 
de gewoonte om bij nieuwe 
mannelijke dorpelingen als 
eerste te vragen of ze ook van 
zingen hielden. Want ja, er kon 
eens een nieuwe bas bij zitten! 

Een buurjongetje is geboren

In deze coronatijd is het zingen 
voorlopig op een laag pitje gezet, 
wel proberen we steeds te kijken 
of zingen in een andere vorm 
mogelijk is. Tsja, en als het niet 
mogelijk is missen we heel veel: 
live elkaar ontmoeten en aan de 
slag gaan geeft zoveel 
meerwaarde.

Truus Top
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Al meer dan 35 jaar bezorgen Jaap en Chrétien op maandagavond het 
tafeltennisballetje het heen en weer (foto Koos van de Belt)

Een goede buurman én vriend
Het wedstrijdcommentaar
Rond half acht wordt begonnen met de warmingup. Sinds jaar 
en dag staat Jaap, vanaf de denkbeeldige tribune gezien, links 
achter de tafel en Chrétien rechts. Na een uur inspelen 
ondertussen hebben de spelers zich al ontdaan van een paar 
kledingstukken  kan de onderlinge strijd echt beginnen. 

C: ‘Ben je goed ingespeeld? Zullen we maar om de punten 
gaan spelen?’
J: ‘Ben jij ook zover?’
C: ‘Ja, succes gewenst, buurman!’
J: ‘Dat heb ik wel nodig. Jij ook succes! Of eigenlijk zou ik 
moeten zeggen: prettige wedstrijd, buurman.’
Beide heren zijn niet op hun mondje gevallen, waardoor er 
over en weer nogal wat commentaar op elkaars spel gegeven 
wordt. 
J (na een netbal van C): ‘Het is weer het oude liedje. Een 
fatsoenlijk punt kun je niet maken.’
C: ‘Sorry Jaap.’
J: ‘Ik zou me generen voor zo’n bal.’
C: ‘Ik doe dat niet met opzet. Dat doet het balletje.’
C (na een geslaagde bal van J): ‘Ik stond volledig op het 
verkeerde been. Ik had die bal daar niet verwacht.’
J:’ In het vervolg zal ik je even waarschuwen waar ik de bal zal 
slaan.’
C: ‘Daar hou ik je graag aan, maar uit ervaring weet ik dat ik je 
voor geen meter kan vertrouwen.’

Na de wedstrijd, met een voorspelbare, maar wisselende 
uitslag van 30, 21, 12 of 03:
C of J: ‘Gefeliciteerd met de overwinning.’
J of C: ‘Bedankt.’
C: ‘Dat we zoveel plezier aan dit spelletje beleven!’
J: ‘Ja, om dankbaar voor te zijn.’
C: Ik kan het geen mens uitleggen. Jij?
J: ‘Ik ook niet. Niemand zou het begrijpen.’
C: ‘Nog een jaar of tien, dan zitten we boven de 2000.’
J: ‘Als we later in een zorgcentrum zitten, kunnen we 
overstappen op biljarten.’

Gezamenlijk wordt de arena weer 
omgebouwd tot schuurruimte. Daarna 
wensen ze elkaar een goede week en 
wacht hun een warme douche. Jaap neemt 
daarbij ook zijn batje mee. ‘Een boer zorgt 
goed voor zijn gereedschap’, zegt hij. ‘Een 
burger is wat dat betreft onverschillig en 
onzorgvuldig.’ Chrétien bevestigt dat.
Ondanks een aantal verschillen: Jaap komt 
uit het Noorden, is protestant en werkt veel 
met zijn handen, Chrétien komt uit het 
Zuiden, is katholiek en werkt vooral 
vanachter zijn bureau, heeft hun al 35 jaar 
durende ‘competitie’ hen een 
eeuwigdurende vriendschap opgeleverd.

Koos van de Belt

Bron: Maandagavond. Een boekje 
over 35 jaar buurman- én vriendschap 
dat Chrétien in 2020 heeft geschreven 
en Jaap heeft aangeboden.

Al meer dan 35 jaar treffen buurmannen Jaap Koenes 
en Chrétien Schouteten elkaar op maandagavond in de 
tot sporthal (zelf noemen ze het de arena) omgebouwde 
wagenschuur van Jaap aan de Lageweg.

Chrétien pakt daarvoor de auto. Niet omdat de afstand te groot 
is om te lopen of te fietsen, maar om weer huiswaarts kerende 
(afstand ongeveer 300 meter) geen kou te vatten. Hij heeft zich 
namelijk, samen met tegenstander Jaap, letterlijk in het zweet 
gespeeld. Want op maandagavond spelen ze om half negen 
hun wekelijkse partij tafeltennis. Drie sets per avond, dus er is 
elke avond een winnaar. En omdat ze aan elkaar gewaagd zijn 
 ‘we zijn beiden even slecht’ zegt Jaap , kan er na zo’n 1600 
partijen niet gezegd worden wie het slechtst speelt. Dat ze 
zichzelf met deze woorden absoluut tekortdoen heb ik met 
eigen ogen kunnen aanschouwen.

Schone zakdoeken
Er gaat altijd een degelijke voorbereiding aan hun wedstrijd 
vooraf. Chrétien wil beslist niet later dan half zes warm eten, 
zeker niet te veel en het mag ook niet te zwaar op de maag 
liggen. De sportkleding, hij noemt het ‘mijn werkkleding’, 
bestaande uit een oude broek, een oud overhemd en een oud 
vest, is niet compleet zonder twee schone zakdoeken. ‘Om het 
zweet mee af te wissen’. Zijn tafeltennisbatje ligt al een week 
geduldig op zijn werkkamer te wachten. 
Jaap heeft ’s middags de schuur al omgebouwd. Metershoge 
netten omschermen de arena, zodat de afgeketste balletjes 
‘dood’ neervallen. In de lente, zomer en herfst zijn de ramen 
met platen piepschuim afgedicht. Invallend zonlicht heeft 
daardoor geen invloed op het spelverloop.
Vocht of olievlekken (de schuur is de rest van de week 
gewoon als werkplaats in gebruik) worden bedekt met een 
laagje zaagsel. En de verlichting, vier tllampen, wordt in orde 
gemaakt. De tafel is daardoor optimaal verlicht. Balletjes liggen 
dan al klaar in een door Jaap zelfgemaakte houder van een 
stuk pvcbuis. Een geweldig handig ontwerp!
Jaaps sportmaaltijd bestaat uit brood. De warme maaltijd heeft 
hij klokslag twaalf uur ’s middags al opgediend gekregen.
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G&T Kerstpuzzel
Zoals elke decembereditie weer een G&Tkerstpuzzel, deze keer 
volledig bestaande uit cryptische rebussen. U weet wel, net zoals die 
van de grote broer van Dagblad van het Noorden, maar dan natuurlijk 
met Garmerwolde en Thesinge als onderwerp. Met andere woorden: 
elke opgave verwijst op een of andere manier naar iets met betrekking 
tot onze dorpen. Hieronder staan de opgaven en om u een beetje op 
weg te helpen hebben we in het invulschema alvast een aantal G’s & T’s 
prijsgegeven. Spaties worden weggelaten, dus bijvoorbeeld ‘RONDJE 
NOSTALGIE’ wordt ‘RONDJENOSTALGIE’. De rest wijst zich vanzelf. 

De letters in het grijze gedeelte vormen een actuele en toepasselijke 
uitdrukking. Stuur deze uitdrukking uiterlijk 20 januari op naar de 
G&Tredactie en u maakt kans op een Agrishop tegoedbon van 25 euro. 
Inzenden kan per mail via puzzel@gentexpress.nl of lever de oplossing 
in bij een van de bekende redactieadressen (zie colofon). 

Veel puzzelplezier en fijne feestdagen!
Dr B. Denker

Maak kans op 25 euro tegoedbon!

Niet OK!
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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

In Thesinge werd op zaterdag 11 december op Smidshouk de kerstboom 
weer opgetuigd. Peter Tjeerdsma en Bert en Johan Mollema waren daar 
in de vrieskou al vroeg mee bezig. Maar nog voordat de boom in de 
houder stond, moesten er al scherven geraapt worden. Een klusje dat 
Esther Ottens zo te zien vaker heeft geklaard. (foto Koos van de Belt)

Nieuws van Dorpshuis de Leeuw 
Nieuwe bestuursleden: hoera!
Ons dorpshuis heeft een forse aanwas van nieuwe bestuursleden  gekregen. 
Een nieuwe voorzitter: JanWillem van Geffen, een nieuwe penningmees
ter: Marieke de Groot en een nieuwe beheerder: Richard Oude Breuil. 
En dat allemaal als gevolg van onze ‘Buurtlunch voor het hele dorp’. De 
inschrijfformulieren voor vrijwilligers en bestuursleden die daar op een 
tafeltje lagen, leverden een kleine twintig reacties op. De aanmeldingen 
stroomden vooral binnen na de donderspeech van onze oudvoorzitter 
Karin Lugtmeier. En bijzonder gelukkig voor ons: er meldden zich ook 
nieuwe bestuursleden aan.

Overig nieuws
De hoge energieprijzen spelen ons parten. Het maandelijkse voorschot is 
per november ruim verdubbeld. Dat betekent dat nu circa twintig procent 
van onze omzet besteed zal moeten worden aan energie. Als de corona
maatregelen nog lang gaan duren betekent dit dat we zullen interen op onze 
reserves. Die we eigenlijk bestemd hadden om onze hypotheek te verlagen.
Ons MeerJarenOnderhoudsProgramma (MJOP) is door de gemeente 
goedgekeurd. Gert Kattenberg heeft dat MJOP voor ons opgesteld. Gert, 
nogmaals onze hartelijke dank hiervoor. De gemeente is zich nu aan het 
beraden hoeveel zij jaarlijks zal bijdragen aan onze onderhoudskosten.

Namens het bestuur Dorphuis de Leeuw Garmerwolde, Henk Vliem

Op 24 november jongstleden heeft de gemeenteraad een nieuw bestem
mingsplan ‘Fietsroute Plus Groningen  Ten Boer’ goedgekeurd en vast
gesteld. Dit besluit betreft het laatste geplande deel van het fietspad dat 
nog niet kon worden aangelegd binnen de bestemming van het originele 
plan uit 2015. 
Specifiek gaat het om de aanleg van de ‘zuidelijke vorktand’: een extra 
stuk breed verhard fietspad over de oostelijke dijk van de Zuidwending dat 
over een nieuw aan te leggen bruggetje afbuigt langs de zuidkant van het 
Edonbos en vervolgens rechtstreeks aansluit op de ‘doorfietsroute’ bij 
Midscheeps door Lewenborg (zie kaartje). 
Zo loopt het fietspad buiten het beheersgebied van Natuurmonumenten 
en blijven de fietsers en de (recreatieve) wandelaars van elkaar geschei
den. Daarnaast wordt de kruising met de Noorddijkerweg vormgegeven 
als voorrangskruising voor de fietsers. Om een verkeersveilige situatie te 
creëren wordt de Noorddijkerweg ter plaatse dusdanig versmald dat er 
maar één voertuig per keer langs kan. 

Aanvullend besluit bestemmingsplan ‘Fietsroute Plus’

Traject van de ‘zuidelijke vorktand’ aanvullend aan de huidige route 
over de Stadsweg (bron: www.infrakaartgroningen.nl) 

Voor meer informatie en details kunt u kijken op de volgende webpagina: 
www.gemeente.groningen.nl/bestemmingsplanfietsrouteplusgroningen
tenboer. Belanghebbende bewoners en organisaties kunnen van 9 decem
ber 2021 tot en met 19 januari 2022 nog reageren op dit besluit middels 
een beroepschrift. 

Harjo de Poel

Wist-u-dat …
•  er maandag 10 januari gestart gaat worden met de werkzaamheden 

aan OBS Garmerwolde?
•  de voorbereidingen, zoals het inrichten van het bouwterrein, inmiddels 

begonnen zijn?
•  de aannemer verwacht dat zij in mei volgend jaar klaar zijn?
•  de kinderen dan terug kunnen naar een school die versterkt, 

verduurzaamd, veiliger en gezonder is?
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Maar liefst vijftien personen, veertien stoere 
mannen en één stoere vrouw, waren zater
dag 27 november present bij de Klooster
kerk om daar afvallig blad te harken, bomen 
te snoeien en zo de buitenboel winterklaar 
te maken.

Theo de Wit was de dagen ervoor al in z’n eentje 
met bladhark en krui wagen bezig geweest om 
voor gebruik in eigen tuin een flinke voorraad blad 
veilig te stellen. Desondanks viel er zaterdagmor
gen nog genoeg te ruimen en te snoeien om de 
vrijwilligers het zweet op de rug te doen krijgen. 
Enige creativiteit bij het snoeien van de wilgen 
was wel vereist, want die bomen groeien al zo 
ver over het water dat de toppen niet makkelijk 
te bereiken zijn. Maar er was een ladder, er was 
Menco van der Berg, die hem als ligbed wist te 
gebruiken, er was een bootje, en er waren twee 
mannen met zeebenen, Haye van den Oever en 
Joop Behrendt. Zo konden de wilgen rondom 
toch van hun uitsteeksels worden ontdaan.

Op 5 november overleed onze dorpsgenoot Roelf Jansen in de leeftijd 
van 91 jaar. Hij woonde met zijn broer Rijkwerd op de boerderij 
Steerwolde in Klunder aan de Lageweg. Tot op hoge leeftijd was deze 
karakteristieke man, met zijn duidelijke eigen mening, actief in het 
dorpsleven. 
Vermeldenswaardig is het feit dat hij als jongeman zijn diensttijd heeft 
doorgebracht in Indië, waar hij was gelegerd in Bantam. Ondanks dat 
daar vreselijke dingen zijn gebeurd gaf hij aan hier geen trauma’s aan 
overgehouden te hebben. Zijn werk als varkensvervoerder heeft hem 
er destijds doorheen geholpen. 

Roelf was betrokken bij verschillende verenigingen in het dorp. Zo 
was hij erelid van Dorpsbelangen Thesinge en trad als Thomasvoar, 
samen met Roelie Dijkema als Pieternel, veertig keer op tijdens de 
Nijjoars veziede. Hét onderwerp dat hij jaarlijks kreeg toebedeeld was 
hoeveel lutje potjes er in het afgelopen jaar waren geboren. Bij 
toneelvereniging WWK kreeg hij altijd de grappigste rollen. Hij wist 
deze op humoris tische wijze neer te zetten. Vaak gaf hij er onver
wacht een zelfverzonnen draai aan. Dit was voor de tegenspelers heel 
verrassend. Zij hebben genoten van zijn uitspraken en van zijn droge 
humor. Zingen deed hij ook graag én lang. Als tenor begon hij begin 

In memoriam Roelf Jansen
jaren vijftig bij het koor van de Chr. 
Geref. Kerk en vanaf 1974 bij Lovende 
Stemmen. Als voorzitter van ijsvereni
ging De Scheuvel organiseerde hij 
prikslee, kortebaan en estafette
wedstrijden en fungeerde hij als 
ijsmeester. Op de verjaardagskalender, 
die in menig Thesinger huis hangt, is 
hij bij de februarimaand als priksleeër 
afgebeeld. Nagenoeg het hele dorp 
kent zijn historische woorden: ‘Pak 
Touw!’ bij de jaarlijkse touwtrekwedstijd 
op het sportveld. Op de woensdagoch
tend, vanaf de oprichting van Noaberstee, was hij een trouwe bezoeker 
in Trefpunt. Hij genoot van het samen koffiedrinken en trakteerde eind 
december als hij jarig was. Ook aan de uitstapjes en het samen eten, 
met als hoogtepunt het kerstdiner, beleefde hij veel plezier. 

Helaas nam hij, wegens afnemende gezondheid, al een paar jaar niet 
meer deel aan het dorpsleven. Voor Roelf geldt, net als in 2020 voor 
Roelie, de uitspraak: ‘Er is n Taisner heengegaan’. 

foto Myla Uitham, G&T 2007

Natuurwerkmorgen Kloosterkerk
wilderde voorjaarsbloemen die vanaf de circa 
16e eeuw op buitenplaatsen zijn en  worden aan
geplant).
Mochten daarvoor nog ideeën zijn, breng die 
dan in bij de plaatselijke commissie. Dit kan 
via email: pluc.plaatsman@gmail.com.

Koos van de Belt

Alles wat van boven komt is goed, maar moet wel worden opgeruimd (foto Koos van de Belt)

Het speeltuintje bij Molenhorn in Thesinge ligt 
er verlaten bij. Niet bij gebrek aan kinderen of 
speeltoestellen. Maar door gebrek aan goede 
afwatering. Bij zomerse temperaturen een nat 
pak oplopen is geen ramp, maar in dit jaar  
getijde wordt niemand daar blij van. 
Het wachten is nu op een langdurige droge 
periode. Of op de zomer. Of op actie van de 
gemeente om de afwatering te verbeteren. 
Benieuwd wie van de drie het wint. 
(tekst en foto Koos van de Belt)

Kees  vakkundig met de zeis  van Zanten nam 
de begroeiing in Schipsloot onder handen. De 
overige vrijwilligers hadden het ook druk met 
snoeien, harken, rapen en kruien. Al dat werk 
resulteerde omstreeks half twaalf in een forse 
berg tuinafval én hongerige magen. Op dat laat
ste had Clara van Zanten gerekend. De snert en 
roggebrood met katenspek die zij voor die magen 
gemaakt had, viel er dan ook heel goed in. 
De afsluitende woorden van de plaatselijke com
missie Thesinge van de Stichting Oude Groninger 
Kerken kwamen dit keer niet van Pluc Plaats
man. Hij kon deze morgen niet aanwezig zijn. 
Wel had hij voor in de koffie pauze nog zijn tradi
tioneel voortreffelijke appeltaart (met slagroom) 
gebakken. 
Het dankwoord voor ieders inzet was van Theo 
de Wit. Hij vertelde daarbij ook over plannen die 
er zijn, maar nog verder uitgewerkt moeten 
 worden, om rondom de kerk ruimte te creëren 
voor bloemen en daardoor insecten. Gedacht 
wordt daarbij aan met name stinzenplanten (ver
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Dokter Van Beukering neemt per 1 januari 
aanstaande de praktijk over van dokter De 
Jonge in Ten Boer. Wat betekent dit voor 
onze dorpen? Raken wij onze huisarts kwijt? 
Leo en Leyan van Beukering willen het graag 
uitleggen aan de lezers van de G&T.

‘Garmerwolde en Thesinge zijn te klein om een 
volledige huisartsenpraktijk in stand te houden. 
Ooit waren er – samen met dokter Dirk Rezel
man – al uitbreidingsplannen richting Meerstad, 
maar die wijk kwam maar niet van de grond. Nu 
doet de mogelijkheid in Ten Boer zich voor: 
 dokter De Jonge wil ermee stoppen. Lewenborg 
heeft een eigen gezondheidscentrum en in 
Meerstad komt te zijner tijd een eigen centrum; 
uitbreiding naar Ten Boer is een logische stap. 
Dokter De Jonge blijft voorlopig werkzaam op de 
locatie in Ten Boer om een soepele overdracht te 
verzekeren. Het pand in Ten Boer is een volle
dige praktijkruimte, het personeel blijft en er is 
parkeerruimte; wij stappen op een rijdende trein.’

Wat betekent dit voor onze dorpen?
‘Wij hebben er diep over nagedacht en zien dit 
als de kans om de praktijk in Garmerwolde ook 
voor de toekomst te behouden. We streven 
ernaar om de praktijk in Garmerwolde vijf dagen 
per week op vaste tijden open te houden. Bij
voorbeeld alleen ’s ochtends. Maar patiënten 
kunnen sowieso terecht in Ten Boer. Sommige 
dingen zullen we waarschijnlijk alleen in Ten 
Boer gaan doen, andere alleen in Garmerwolde. 
Wij gaan door als een praktijk met twee locaties. 
Gaandeweg zullen we een steeds betere vorm 
gaan vinden. De praktijk in Garmerwolde is een 
praktijk met een lange geschiedenis. Dokter 
 Folmers heeft dit pand al in 1864 laten bouwen. 
Ik ben de zevende arts en hier alweer sinds 
 september 2007 bezig. Wij willen niet de laatste 
huisarts in Garmerwolde zijn. Maar het dorp 
vergrijst, veel (grote) huizen worden bewoond 
door een of twee personen. Er zijn geen huizen 
voor jongeren: koophuizen zijn veel te duur en 
huurhuizen zijn er praktisch niet. Om de toe
komst van de praktijk te verzekeren, moeten we 
deze verandering ondergaan.’

Overname dokterspraktijk
Tijden veranderen
Leo is al twintig jaar huisarts en heeft nog 
gewerkt met de groene kaarten (de kaartenbak 
met handgeschreven notities over de  patiënten); 
nu gaat alles per computer. In het begin was hij 
dag en nacht bereikbaar voor zijn patiënten; dat 
veranderde met de komst van de doktersdienst 
in februari 2002.
Leo heeft op vele plekken in Nederland en in het 
buitenland gewerkt. Hij is begonnen als militair 
arts op een marineschip; daar moest hij alles 
zelf doen, inclusief allerlei ingrepen. Hij kon niet 
even doorverwijzen op de zee. Kleine ingrepen 
doet hij nu nog graag zelf; dat is veel efficiënter 
voor de zorg en de patiënten hoeven er niet voor 
naar het ziekenhuis. In de nieuwe setting krijgt 
hij meer ruimte en tijd om dit te doen.
Leyan: ‘Naar ons idee is het ideaal om met drie 
artsen te werken, liefst met een vrouwelijke arts 
erbij. Ik zie het als een waardevolle aanvulling. 
Ik kan me voorstellen dat bij sommige klachten 
de drempel lager is om dit met een vrouwelijke 
arts te bespreken. De aanwezigheid van Leo zal 
zorgen voor de stabiliteit van de zorg, zoals 
onze patiënten gewend zijn.’ 
Leo: ‘Met drie artsen kun je ook wat makkelijker 
even weg, een dagje vrij nemen. Een vervanger 
zoeken is in deze tijd een uitdaging. Ik heb ook 
gemerkt dat patiënten liever hun eigen arts 
 hebben en het bezoek uitstellen, terwijl er een 
waarnemer is. Persoonlijke benadering blijft 
essentieel in de huisartszorg. Ik zou willen dat er 
zo min mogelijk regels binnen de praktijk zijn en 
korte lijntjes houden. Gewoon een gemoedelijke 
platte landshuisartsenpraktijk blijven. Ik realiseer 
me dat wij helaas te maken hebben met bureau
cratie en steeds meer regelgeving. Maar we pro
beren de essentie van de zorg vast te houden. 
Ik wil mijn patiënten kennen en dicht bij mijn 
 patiënten blijven.’

Blijven jullie in Garmerwolde wonen?
Er klinkt een volmondig ja. Leyan: ‘Mijn kinderen 
zijn in dit huis geboren. Garmerwolde is een 
gezellig en gemoedelijk dorp. Je kent de men
sen, wij voelen ons hier volledig thuis. Ik heb het 
nooit vervelend gevonden om een praktijk aan 

huis te hebben. Het is juist fijn voor de kinderen, 
op die manier zien ze papa veel.’ Leo vult aan: 
‘Het pand in Ten Boer is volledig ingericht als 
praktijkruimte. Er zijn zes behandelkamers, hier 
hebben wij er drie. Al met al biedt dit meer moge
lijkheden.’
Wat je kan, moet je doen, volgens Leo. Hij heeft 
voor het doktersvak gekozen en wil zijn werk in 
brede zin behouden. Ingrepen horen daarbij. Al 
dat administratieve gedoe en geregel ligt hem 
niet. Leyan is de stille kracht en regelt alles  achter 
de schermen: zij is hoofd boekhouding, hoofd 
inkoop, hoofd personeelszaken, hoofd tuinonder
houd ... ‘Ik help mijn man om er een mooie prak
tijk van te maken,’ klinkt het bescheiden.

Eén ding is zeker: ze zullen er alles aan doen om 
de praktijk in Garmerwolde nog jaren open te 
houden en de patiënten zo goed mogelijk van 
dienst te blijven zijn.

Hillie Ramaker-Tepper

Leo en Leyan in de praktijkruimte in 
Garmerwolde (foto Patrizia Meijer)

Het wandelpad bij de Fledderboschweg en de Grasdijkweg kan – 
zelfs op hoge hakken! - bewandeld worden en is klaar tot het Eems-
kanaal. De zwarte grond zal met klaver worden ingezaaid en hier en 
daar komt misschien een boom of struik. (foto Sieb-Klaas Iwema)

Zij waren erbij. Niet in Abu Dhabi, maar wel in Trefpunt. Max wereld-
kampioen na een sensationeel slot. (foto Koos van de Belt)
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Skylines door Ad van Zalk,1987

Volgende krant komt uit op 
28 januari 2022
Kopij inleveren uiterlijk zaterdag 
15 januari vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com, 
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16

Agenda

Foto van de m
aand

Bedankt
Wij willen iedereen bedanken 
voor alle steun, lieve berichtjes, 
kaarten, bloemen, knuffels, etc. 
naar aanleiding van het 
overlijden van onze papa, 
mama, opa en oma. 
Jullie medeleven heeft ons 
geholpen om langzaam de 
draad van het leven weer stapje 
voor stapje op te pakken. 

Nienke, Arjen, 
Mare en Silke Otten

Bedankt
Wij hebben weinig ruchtbaar
heid gegeven aan ons 50jarig 
huwelijk. Toch waren de reacties 
uit het dorp hartverwarmend. 
Langs deze weg willen wij dan 
ook iedereen bedanken voor de 
felicitaties en in het bijzonder de 
buurtvereniging voor de 
prachtige bos bloemen. 
Wij wensen iedereen prachtige 
feestdagen en een gezond en 
gelukkig nieuwjaar.

Nardi en Herman Huiskes

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

Zaterdag 22 januari
Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; 10.00 uur: Informatie
bijeenkomst Veur Altied. 
Meer info: 06 10 960 964, 
hermangroothuis54@gmail.com.
Vrijdag 28 januari
Thesinge, Trefpunt; 19.30 uur: 
Klaverjassen met kaartclub 
Eendracht.

Wist-u-dat ...
•  de Voedselbank Groningen zit 

te springen om gewone 
dagelijkse levensmiddelen?

•  de schappen en de diepvries 
leeg raken en zelfs het brood 
regelmatig op is?

•  er een krat in de Agrishop staat 
waar u uw eventuele bijdrage 
(in geld of natura) in kunt doen?

•  er meer informatie is te vinden op
 www.voedselbankgroningen.nl?

Rijp op de planten na de eerste nachtvorst (foto Patrizia Meijer)

Gereedschap voor onderhoud groene ruimtes
gen en mogen worden gebruikt door vrijwilligers van 18 
jaar en ouder. Voorheen gebeurde het onderhoud van 
onder meer de Garmerhof altijd met privé mate riaal. 
Dorpsbelangen heeft het beheer in handen  gegeven 
van Herman, telefoon 050 541 6121, 
email huiskes.herman@ziggo.nl.

Sieb-Klaas Iwema

Wist u dat Herman Huiskes ervoor heeft gezorgd dat 
Dorpsbelangen Garmerwolde voor het onderhouden 
van de publieke groene ruimtes in het bezit is gekomen 
van een volledig door de gemeente gesubsidieerde 
motorbosmaaier en motorheggenschaar plus   gezichts 
en gehoorbescherming? De spullen kunnen bijvoor
beeld worden ingezet bij de klusdag van Dorpsbelan


