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Karin Lugtmeier geeft na tien 
jaar de hamer door

Karin achter de bar van de ‘nieuwe’ Leeuw (foto Margriet de Haan)

Zoals u wellicht in de vorige G&T Express 
heeft gelezen heeft de Stichting Dorpshuis 
Garmerwolde nieuwe bestuursleden. Karin 
Lugtmeier was tien jaar lang met veel plezier 
voorzitter van de stichting. Misschien voor 
het ‘grotere publiek’ niet per se heel erg op 
de voorgrond, maar ze heeft enorm veel 
 betekend voor het dorpshuis en veel voor 
 elkaar gekregen. De G&T sprak haar over 
haar tijd als voorzitter, haar drijfveren en 
achtergrond.

Sinds 2004 wonen Karin en haar man Wim Molt-
maker in Garmerwolde, op steenworp afstand 
van Dorpshuis de Leeuw. Al vanaf het prille 
begin waren ze beiden actief in het dorp, zoals 
in de Feestweekcommissie. Ergens in 2010 
nam Karin de functie van toenmalig dorpshuis-
voorzitter Ard Agteresch over. 
Een beetje historische achtergrond: Stichting 
Dorpshuis Garmerwolde bestaat sinds 1987 en 
werd de eerste 20+ jaar lang gerund onder 
bezielend voorzitterschap van Mieke Welling (tot 
2007) met Simon Veninga als beheerder (tot 
2011). Vanaf 2007 is met de tweede bestuurs-
voorzitter Ard Agteresch een ‘nieuwe aanpak’ 
ingezet om een en ander niet meer te veel afhan-
kelijk te laten zijn van één persoon als beheer-
der, met als motto ‘voor én door vrijwilligers’. Vier 
jaar later nam Karin de voorzitters hamer over. Zij 
kon zich zeer goed vinden in het achterliggende 
idee van de aangepaste construc tie en wilde 
zich daar graag voor inzetten: ‘Ik sta achter het 
idee dat cohesie in een gemeenschap vorm 
kan krijgen door een centrale plek waar mensen 
bij elkaar kunnen komen. De functie van een 
dorpshuis als De Leeuw dus, dat in principe 
altijd toegankelijk is voor groepen dorpsgeno-
ten, dorpsverenigingen en dergelijke. En dat je 
dus ook kunt laten draaien door het dorp.’

Coördinator van nature
Karin bleek zich als voorzitter van het dorpshuis-
bestuur zeer op haar plek te voelen: ‘Ik ben geen 
uitvoerder, zoals Wim bijvoorbeeld meer is. Wat 

dat betreft kom ik meer tot recht achter de 
 coulissen: helikopterview en grote lijnen liggen 
me beter dan praktische details. In een (grote) 
groep mensen neem ik sowieso vaak de rol van 
coördinator op, dat vind ik leuk om te doen.’ Doe 
je dat ook in je dagelijkse werk? ‘Ik werk op de 
scholengemeenschap Winkler Prins in Veen-
dam als ondersteuningscoördinator voor het 
brugjaar en beeldcoach. En o ja, daarnaast 
ben ik ook sociale-veiligheidscoördinator en 
dyslexie coach. Belangrijkste is dat ik voor de 
school zaken coördineer die te maken hebben 
met het welzijn en de ondersteuning van zowel 
leerlingen als vakdocenten en mentoren.’
Hoe ze daar uiteindelijk is gekomen, daar is wel 
een bijzonder traject aan vooropleiding aan voor-
afgegaan: ‘Als geschiedenisstudent in de jaren 
’80 was er weinig werk te vinden en stroomde ik 
via de docentenopleiding door in het onderwijs 
als eerstegraads docent. Hoewel ik dit niet van 
tevoren zo had bedacht, beviel het me voor de 

klas best goed. Daarna een tijdje gestopt met 
werken en me meer gericht op onze vier kinde-
ren (waarvan één ‘te leen’); zij zijn inmiddels 
allemaal het huis uit. Toen ik enige tijd later weer 
voor de klas ging staan, was dat niet meer op 
eerstegraads niveau en werd mij gevraagd of ik 
vmbo-basisberoepsleerlingen geschiedenis wil-
de geven. De vmbo-leerlingen hebben mijn hart 
gestolen, na een jaar werd ik mentor en ben ik 
allerlei opleidingen gaan volgen om me te ver-
diepen in bijvoorbeeld ontwikkelings- en leer-
problematiek bij leerlingen.’

De verbouwing
Een van de voornaamste agendapunten in 
Karins ambtsperiode was de verbouwing van De 
Leeuw. Zoals ze al aangaf: samenhang in de 
gemeenschap wordt gefaciliteerd door een cen-
trale plek zoals het dorpshuis. Om dit richting de 
toekomst te kunnen behouden was De Leeuw 
wel toe aan vernieuwing. Het initiële plan daar-
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voor werd met bestuursleden Niels Steenstra 
en wijlen Klaas-Gert Lugtenborg opgesteld. ‘We 
hebben toen onder andere subsidieaanvragen 
uitgezet. Ook was het van belang ons te richten 
op de financiële bestendigheid van het dorps-
huis. Zo hebben we bijvoorbeeld ruimtes voor 
externe huur gepland en uiteindelijk ook kunnen 
creëren. Met de opbrengsten daarvan kunnen 
kosten van zaalhuur voor dorpsgenoten gedrukt 
worden, en kan het dorpshuis blijven voorzien in 
zijn eigen financiële gezondheid en dus zijn 
functie voor het dorp.’ 
‘Na de initiële plannen en stappen voor de ver-
bouwing heeft Henk Vliem daar met het bouw-
team het voornaamste werk verzet. Zoals ik al 
zei, ik ben geen uitvoerder, maar ben veel meer 
van het coördineren en delegeren aan de juiste 
mensen met kwaliteiten op betreffende gebie-
den. Ik vind het een uitdaging om zo met een 
groep mensen effectief en efficiënt dingen voor 
elkaar te krijgen. En ik ben ook erg blij dat een 
en ander zo voor elkaar is gekomen bij het 
dorpshuis.’

‘t Is klaar’
Onlangs heeft Karin het vaandel overgedragen 
aan de nieuwe voorzitter. Dat het nu gebeurt 
heeft overigens helemaal niets met de corona-
situatie te maken, mocht u dat denken. ‘Ik riep al 
een paar jaar dat ik ermee wilde stoppen, maar 
dan pas op het moment dat er een vervanger 

was gevonden. Niet omdat ik het niet leuk vond 
trouwens, maar het was simpelweg klaar en tijd 
voor nieuw bloed. De afronding van de verbou-
wing, met de feestelijke heropening afgelopen 
september als afsluiting, was daar logischerwijs 
wel een soort ijkpunt. Voor een soepele transitie 
en om opgebouwde kennis over te dragen blijf ik 
nog wel een jaartje algemeen bestuurslid, net 
als de rest van de oud-bestuursleden.’ 

In coronatijd draagt Karin de voorzittershamer over aan Jan-Willem (foto Harjo de Poel)

We wensen de nieuwe bestuursleden Jan- Willem 
van Geffen (voorzitter), Marieke de Groot (pen-
ningmeester, neemt over van Henk Vliem) en 
Richard Oude Breuil (beheerder) veel succes. 
Maar vooraleerst willen we hier uiteraard, namens 
alle inwoners van Garmerwolde, Karin ontzettend 
bedanken voor haar tien jaar als voorzitter! 

Harjo de Poel

De Historische commissie Garmerwolde is van 
plan om op zaterdag 26 maart weer een Foto- 
en Praatmiddag te organiseren. U herinnert zich 
die Foto- en Praatmiddagen misschien nog wel. 
Drie jaar geleden was de laatste. Die ging toen 
over de bevrijding van Garmerwolde in 1945.
Deze keer wordt het thema ‘Feestelijke optoch-
ten in Garmerwolde’. 
Heeft u nog foto’s of filmpjes van die optochten 
of bijvoorbeeld van het opbouwen van de praal-

Foto- en Praatmiddag 2022

Feestelijke optocht zomer 1945; Jan Horst 
heeft eigenhandig een vliegtuig op een fiets 
gebouwd. Trots als een pauw poseert hij. 
Halverwege de optocht krijgt hij echter een 
lekke band waardoor hij moet afhaken. 
Bij de fotosessie aan het einde van de optocht 
op de hoek Lageweg/Stadsweg ontbreekt hij 
dus. Dat vond Jan zestig jaar later nog steeds 
erg, vertelde hij op een van de Foto- en 
Praat middagen, want hij had zelf geen enkele 
foto van zijn vliegtuig. 
(fotograaf onbekend)

wagens? Stuur die ons even toe, via e-mail 
hvliem@hotmail.com of geef ons een seintje 
dan komen we de foto’s scannen.

Boekje over Garmerwolde
Verder is de Historische commissie van plan om 
een boekje over Historisch Garmerwolde te 
maken. Daarin komt dan bijvoorbeeld de infor-
matie van de infoborden, die we tijdens de Open 
Monumentendagen bij diverse interessante 

 huizen en locaties in ons dorp plaatsen. Maar 
ook alle verhalen over de verdwenen winkeltjes 
en middenstanders van Garmerwolde komen in 
dat boekje. Verhalen die wijlen Lies Schaaphok 
een aantal jaren geleden aan Tiny Smit heeft 
verteld. En die destijds voor het merendeel in de 
iGup zijn geplaatst. Maar, zoals u ongetwijfeld 
ook zult denken, er staan nog tientallen huizen 
in Garmerwolde waarover de commissie 
na genoeg niets weet. Dus als u de historie van 
uw huis redelijk goed kent, of misschien al op 
papier heeft staan, laat het ons weten. Want hoe 
completer dat boekje Historisch Garmerwolde 
uiteindelijk wordt, des te interessanter het voor 
iedereen is.

Historische commissie Garmerwolde, 
Henk Vliem
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Geschud, Onvast Vertrouwen
Dit is de titel van de dichtbundel die Bart 
Huysman afgelopen december in eigen be-
heer uitbracht. Verzamelde gedichten ‘ver-
lustigd met afbeeldingen, logo’s en andere, 
gewichtig aandoende platen’. Door de jaren 
heen geschreven vanuit onmacht als slacht-
offer van bevingsschade, maar vooral als 
 vingerwijzing naar de overheid.

In 2006 kwamen Bart Huysman en Anika van 
der Wijk in Thesinge wonen. Ze hadden de 
monumentale Boerderij 4 aan de Thesinger-
weg gekocht die ze na diverse verbouwingen 
bestieren als Bart Art Box. Iedereen die het 
dorp via het noorden verlaat kent de drie grote 
boerenschuren met in het midden de schuur 
met de kenmerkende gele stalramen en rode 
baanderdeuren. Links de werkplaats, hele-
maal rechts de verwarmde opslagboxen en in 
het midden de ruime expositieruimte en zaal 
die gehuurd kan worden. Daarachter het 
woonhuis.
De schuren en het vooreind zijn met veel kennis 
en kunde verbouwd. Bart en Anika vertellen met 
passie over hun plek en hoe ze hier tentoonstel-
lingsruimte bieden aan diverse kunstenaars. Die 
liefde voor de plek en de gebouwen maakt het 

Gedicht 1503202110320

Draaien door bevingen

slapeloos bij bewustzijn

bevangen dolen door groot huis

en schuren, onrust bij kippen

krimpscheuren valschade zetscheuren

aardbevingscheuren spleetscheuren gelogen scheuren

heel andere geuren geluiden stilte

wankele vloeren flikkerende lampen

keukenkastjes dooreengerommeld

potten op de vloer, stuk

jaartallen, eeuwen doen er niet toe

monumentaal zijn de gebouwen

en de fouten in rapporten

Bart naast Pak Ti, 
een Indonesisch 
familielid achter-
gebleven na een 

expositie 
(foto Koos van 

de Belt)

In de Garmer Thesinger van november 2021 
deden we een oproep aan belangstellenden om 
op 22 januari de informatiebijeenkomst van het 
theaterproject Veur Altied te bezoeken. De 
schrijfster en regisseur zouden vertellen over 
hun ideeën. Deze bijeenkomst kon helaas niet 
doorgaan vanwege de coronaregels. 
Gelukkig hebben we nu een nieuwe datum: 
 donderdag 3 maart om 19.30 uur in Dorpshuis 
de Leeuw.
Veur Altied is een regionaal project waarbij tien 
dorpen worden uitgenodigd om onder professi-
onele leiding een theaterstuk te maken over de 

Veur Altied in Garmerwolde
geschiedenis van hun dorp en levensverhalen 
van dorpsgenoten.
Om het geheel tot een succes te maken zijn er 
veel vrijwilligers nodig. Spelers, muzikanten, 
bouwers ... we zijn op zoek naar veel enthousi-
aste mensen. 
Mocht je vragen hebben of wil je je nu al opge-
ven, neem dan contact op met de leden van de 
Plaatselijke commissie: 
Herman Groothuis  06 - 10 960 964,
Annelies Sturing  06 - 51 145 383.

Plaatselijke commissie kerk Garmerwolde

Rectificaties decemberkrant
Onder het artikel Geluksstofje over het koor 
TheSingers op pagina 10 stond abusievelijk 
een verkeerde naam. Het stuk werd op verzoek 
van Truus Top in zijn geheel geschreven door 
de voorzitter van het koor: Yvonne van der 
Weert. 

Volgens het artikel Girlpower op pagina 9 
wandelen Winny en Hillie langs de Garmer-
heerd. Ze wandelen door de Garmerhof; de 
Garmerheerd moet nog gebouwd worden.

extra zwaar om te gaan met de al jaren durende 
procedures ‘met het instituut’ waar zij zich in 
bevinden. Na de beving in Huizinge was de 
schade aan de boerderij en aan het vertrouwen 
van Bart en Anika zo groot dat Bart vond dat hij 
dit moest vastleggen. Ontkenning van de over-
heid, onkunde bij de bouwkundigen van het 
Instituut Mijnbouwschade, het zoekraken van 
dossiers … wanneer je de gedichten leest voel 
je de onmacht. Bart draagt de bundel op ‘aan 

iedereen’ en hoopt hiermee kracht bij te zetten 
in de strijd voor erkenning voor het leed wat veel 
Groningers is aangedaan.

De dichtbundel is te koop bij de boekhandels 
Godert Walter, Riemer, en Van der Velde in 
Stad.

Yvonne Broekhuizen
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Het zal de meeste Thesingers niet ontgaan 
zijn, het versterkingstraject van basisschool 
De Til duurt veel te lang. Lange tijd hebben 
we als Dorpsbelangen bewust van de zijlijn 
meegekeken en ons laten informeren via de 
schooldirectie. Steeds vaker merkten wij op 
dat gecommuniceerde data en werkzaamhe-
den niet gehaald werden. Navraag bij de 
school directie leerde dat zij moeilijk grip 
kregen op de situatie, reden genoeg voor 
ons als Dorpsbelangen om een actievere rol 
in te  nemen.
Dit begon met rondbellen en proberen uit 
eerste hand informatie te verkrijgen. Wij zul-
len proberen in dit artikel een samenvatting 
te geven van het verleden, de huidige stand 
van zaken en de toekomst.

Tweedelig traject, vier partijen 
Allereerst is het goed te noemen dat het traject 
uit twee delen bestaat, een verstevigingsdeel 
dat vanuit de overheid is geïnitieerd binnen het 
aardbevingsgebied. Het tweede deel betreft een 
toekomstpakket zodat de school is voorzien van 
alle moderne faciliteiten die passen bij deze tijd, 
een soort De Til 2.0.
Bij het hele traject zijn vier partijen betrokken. 
De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) 
treedt op als bouwheer en is verantwoordelijk 
voor de aanbesteding, gunning en is daarnaast 
de opdrachtgever. Vereniging voor Christelijk 
Primair Onderwijs Noord-Groningen (VCPONG) 
is de overkoepelende organisatie waar De Til 
onder valt. Zij bepalen, samen met de school-
directie en docenten, de invulling van het toe-
komstpakket. Als derde is er een aannemer, dit 
was (met de nadruk op verleden tijd) bouw bedrijf 
Van Wijnen. De vierde partij is de gemeente 
Groningen, zij dragen zorg voor de busrit naar 
Ten Boer en het tijdelijk onderkomen. Ook wor-
den zij betrokken bij de voortgang, financiële 
uitdagingen en eventuele vergunningen.

De aanbesteding
In het vierde kwartaal van 2020 kwamen de 
scholen uit de oude gemeente Ten Boer in aan-
merking voor de versteviging. De Til was hier de 
eerste van. NCG zocht contact met VCPONG 
om de voorbereidingen te treffen zodat een aan-

Moeizaam versterkingstraject De Til
besteding in gang kon worden gezet. Binnen 
VCPONG is er specifiek iemand ingehuurd die 
gespecialiseerd is in dit soort trajecten. 
De problemen die in deze periode zijn gecre-
eerd klinken eigenlijk het hele traject door, NCG 
heeft namelijk op dat moment verzuimd de aan-
besteding op te tuigen waardoor er zo’n vijf 
maanden niets is gebeurd. VCPONG is zo nu en 
dan wel geïnformeerd maar op een dusdanige 
manier dat het allemaal op korte termijn wel 
goed zou komen.
In juli 2021 zijn er binnen NCG twee nieuwe 
mensen op het traject gezet die de opdracht 
meekregen het traject zo snel mogelijk vlot te 
trekken. Na overleg met VCPONG is gekozen 
voor het zogenaamde ‘Groninger model’ aanbe-
steden. Hierbij mag een particulier of in dit geval 
de organisatie zelf een aannemer aanwijzen 
waar NCG vervolgens mee om tafel gaat om de 
financiën en planning mee rond te krijgen. 
Omdat VCPONG goede ervaringen had met 
Van Wijnen is deze aannemer naar voren 
geschoven. 
De gesprekken tussen NCG en Van Wijnen ver-
liepen erg stroef, heikele punten waren financiën 
en de planning. Door deze moeizame gesprek-
ken werd ook het vertrouwen op de proef gesteld 
en uiteindelijk had dit negatieve gevolgen voor 
de onderhandelingen. 
Navraag bij beide partijen leert dat de waarheid 
ergens in het midden ligt, dit omdat beide niet in 
detail willen treden. Resultaat is wel dat de 
onderhandelingen een week voor de kerst-
vakantie zijn gestopt op initiatief van NCG en de 
gemeente Groningen met medeweten van 
VCPONG.

Nieuwe aanbesteding
Vanuit Dorpsbelangen hebben wij op dat 
moment geprobeerd alle partijen toch nog eens 
aan tafel te krijgen onder het mom ‘alles beter 
dan een onzekere periode ingaan zonder über-
haupt een aannemer’. NCG zag hier niets in en 
is hier uiteindelijk ook niet op ingegaan. Zij 
betreurden de gang van zaken. Om het vertrou-
wen te herstellen, moesten ze zo snel mogelijk 
een nieuwe aanbesteding uitschrijven zodat de 
werkzaamheden alsnog vlot zouden kunnen 
starten.

Hierbij heeft NCG woord gehouden, want in 
dezelfde week dat de onderhandelingen zijn 
gestaakt, is er een nieuwe aanbesteding uitge-
schreven. In de tweede week van 2022 zijn er 
inloopdagen geweest bij De Til waarbij drie 
potentiële nieuwe aannemers binnen de school 
hebben gekeken. Op basis hiervan zullen zij 
gaan calculeren en zullen de offertes eind janu-
ari ingediend worden. Als alles goed verloopt zal 
in de tweede helft van februari de gunning zijn 
en is de nieuwe aannemer bekend. Jammer 
genoeg zegt dit nog niets over de planning en is 
dat dus een onzekere factor.

Petitie gestart
Dorpsbelangen heeft, na het stoppen van de 
eerste gesprekken, diverse pogingen gedaan 
om aandacht te vragen voor deze prangende 
kwestie. Er zijn onder andere nieuwsitems 
geweest op RTV Noord en OogTV. Naar aanlei-
ding daarvan zijn wij wel benaderd door de poli-
tiek, de beloofde daadkracht laat echter nog op 
zich wachten. Omdat wij willen dat de politiek 
meer voor ons, maar met name voor de basis-
schoolkinderen van De Til gaat doen, zijn wij 
een petitie gestart. Hiermee willen wij bereiken 
dat de gemeente verantwoordelijkheid neemt en 
een veel proactievere rol gaat innemen binnen 
het traject. Alles met als doel de kinderen zo snel 
mogelijk weer naar hun eigen vertrouwde school 
te laten gaan.

De Til blijft bestaan
Laat ik eindigen met twee positieve feiten, de 
eerste is dat de zowel de gemeente Groningen 
als de directie van VCPONG er geen misver-
stand over laten ontstaan en hebben toegezegd: 
De Til blijft bestaan! 
Het tweede is dat we niet moeten vergeten dat 
Thesinge er straks een goed verstevigde en 
zeer moderne school voor terug krijgt, voorzien 
van alle gemakken om geweldig basisonderwijs 
mogelijk te maken. En we weten zeker dat hier 
nog heel veel toekomstige kleine Thaisners en 
andere omliggende kleine dorpelingen van zul-
len profiteren en genieten. 
 

Paul Witkamp, 
namens Dorpsbelangen Thesinge

De snelheidsmeter (smiley) die sinds kort aan de Schutterlaan staat is gelijk een test of de remlichten werken 
(foto Koos van de Belt)
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Molenaar Harmannus Noot van watermolen 
De Langelandster is in zijn nopjes: na tien 
maanden stilstand kan de molen weer 
draaien! Een aantal kleppen, de staart en 
beide spruiten zijn vervangen, de ijzeren 
roeden doorgehaald, ontroest en geverfd en 
ook de westelijke deur is vernieuwd. In deze 
restauratieperiode besteedde Harmannus 
wat meer tijd aan De Boezemvriend in De 
Groeve (Drenthe). 
De Langelandster draait weer als een 
zonnetje: op oudejaarsdag haalde hij 7500 
omwentelingen en op 10 januari jongstleden 
5555. Dat is voor Nederlandse begrippen 
een toppertje. 
Het komende voorjaar/zomer wordt de 
molen opnieuw geverfd. 
Harmannus probeert ieder weekend een 
dag aanwezig te zijn en te draaien. U bent 
welkom, hij legt de werking van de molen 
graag aan u uit. Is hij draaiende dan graag 
even op de bel bij het toegangshekje 
drukken, de molenaar is u daar erkentelijk 
voor. 

Tekst en foto Sieb-Klaas Iwema

De Langelandster draait weer
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De EHBO-afdeling Ten Boer heeft een 
gelde lijke gift besteed door de dorpen in de 
voormalige gemeente Ten Boer te voorzien van 
een verwarmde AED-kast (mits ze die nog niet 
hadden).
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) 
wordt gebruikt bij de reanimatie van een 
persoon met een hartstilstand.
In Thesinge hangt een AED aan de muur in de 
fietsenstalling bij Trefpunt in een onverwarmde 
kast. Bij extreme kou kan het apparaat gaan 
piepen of er kan een rood alarmlichtje gaan 
branden. De werking schijnt bij lage tempera-
turen echter niet minder te zijn.
De nieuwe kast van kunststof hoeft niet meer 
geverfd te worden en heeft een eigentijdse 
uitstraling. Door het interne verwarmings-
element zal de AED er voortaan warmpjes 
bijhangen.

Koos van de Belt

AED in Thesinge hangt er straks warmpjes bij

Christina Hoeksema en Henk Griever van EHBO-afdeling Ten Boer kwamen naar 
Trefpunt om, coronaproof, de kast aan Menco van der Berg te overhandigen. 
Menco zal de elektrische aansluiting aanleggen en de kast aan de muur monteren. 
(foto Koos van de Belt)

Binnenkort bestaat kapsalon Haar Effect op 
het Koopmansplein in Ten Boer alweer 12,5 
jaar. Uw krant ging eens buurten bij deze ge-
zellige salon met het karakteristieke behang 
dat je ook op de website terugvindt.

Eigenaar Wilma Sander groeide op in Garrels-
weer ‘met een schaar in haar hand’ zoals ze 
lachend vertelt, ‘niemand was veilig!’ Ze moest 
dus haast wel kapster worden. Toen ze, na haar 
opleiding en werk bij een aantal andere kapsa-
lons, bij Haarverzorging Barbèr in Ten Boer 
belandde, zag Wilma kansen. Op de vraag hoe 
het allemaal zo is gekomen antwoordt ze kort en 
krachtig: ‘Ambitie!’ Als bedrijfsleidster dacht ze 
‘dit kan beter’ en nam ze de zaak over. Wilma: 
‘In teksten over haarverzorging lees je vaak over 
het effect van een behandeling, zo kwam ik op 
de naam.’ En Haar Effect is ook een beetje het 
effect van Wilma’s ondernemingslust natuurlijk.

Aanpak
Ze begon met een stagiaire en toen haar aanpak 
vruchten afwierp kwamen er al gauw twee vaste 
medewerkers bij (nu zijn dat Marloes, Suzanne 
en stagiaire Amber - een nieuw talent). Die aan-
pak is: gedegen kennis van het vak, voelbare 
gastvrijheid en klantvriendelijkheid, kortom een 
vakbekwame en toch ontspannen sfeer. Aan 
veel is gedacht, bijvoorbeeld afleiding voor kin-
deren (speelgoed, dvd’s), een fraai interieur en 
een handig afsprakensysteem via de website 
(kapsalonhaareffect.nl).
We komen samen tot de conclusie dat het 
kappers vak een ondernemer (en de werknemers 
natuurlijk) vastigheid biedt: haar blijft maar 
groeien – altijd werk. De coronatijd was (en is) 
erg moeilijk, maar gaf ook aanleiding tot hilariteit: 
toen ze in het begin de klanten behandelden in 

Haar Effect

doorzichtige plastic mantels, vroeg er een: ‘Naar 
welk (verregend) muziekfestival gaan jullie?’ 
En soms hebben creatieve initiatieven een 
staartje (net zoals de koeien trouwens): ze deel-
den afgelopen Sint Maarten fluitjes uit aan de 
kinderen en de volgende dag hoorden ze dat de 
leerkrachten op de basisschool gek werden van 
al dat gefluit in en rond het gebouw.

Specialismes
De dames beschikken over veel ervaring en 
hebben hun eigen specialismes: Wilma zelf 
bekwaamde zich onder andere in bruidskap-
sels, Marloes is naast balayage (zoek dit op) ook 
gespecialiseerd in highlights en Suzanne maakt 
mooie kleurrecepten en knipt graag heren. Alle-
maal zijn ze kleurspecialist en natuurlijk ook 
goed in de ‘reguliere’ haarverzorging. Kleur-

specialist betekent dat je goed aanvoelt welke 
haarkleur het best bij iemands voorkomen past. 
Kreten als babylights, faceframing, en balayage 
dus, komen langs; uw verslaggever staat wat 
met de oren te klapperen, maar neemt aan dat 
dit alles bij veel mensen wel bekend is.
De goede sfeer maakt ook leuke gesprekken 
mogelijk en naast vakanties - en misschien wat 
diepere levensvragen - kunnen de dames ook 
leuk vertellen over hun passies. Over motorrij-
den en voetballen (Suzanne), sport en shoppen 
(Marloes) en Wilma over haar zoontje en taarten 
bakken. En anders neem je als klant de winkel-
hond Tess even op schoot. Onder het uiten van 
geknor en gekreun laat ze zich graag kroelen.
Nooit een saai moment in kapsalon Haar Effect.

Jan Ceulen

Team Haar Effect: Marloes, Wilma en Suzanne (foto Kimara Photography)
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In de decembereditie was weer een fijne 
kerstpuzzel te vinden, waar ook een prijs mee 
viel te winnen. Helaas bleken er in de gedrukte 
versie een drietal fouten te zitten, die we pas 
ontdekten toen de krant net rondgebracht was. 
De correcties hebben we gelijk de volgende 
dag (eerste kerstdag) op onze website 
geplaatst (zie www. gentexpress.nl/nieuws), 
wat we via verschillende digitale kanalen 
bekend hebben gemaakt. We hoopten dat het 
zich verder ook via de tamtam verspreidde; 
mocht u het toch hebben gemist, dan daarvoor 

Oplossing en prijswinnaar kerstpuzzel

Namens haar puzzelteam neemt Janny 
Ridder-Kol de felicitaties en prijs in ontvangst 
uit handen van Dr B. Denker 
(foto Koos van de Belt)

1 P R E S T 0

2 S T A D E N L A N D E

3 K E R S T B L A Z E R S

4 D E L E E U W

5 S M I D S H O U K

6 K L O K S M E R E N

7 G A R M E R S T E E

8 D A M S T E R D I E P

9 M O L E N H O R N

10 L O P E N D E T E N

11 F E L I C I T A S

12 K A L K O V E N S

13 S T A D S W E G

14 T R E F P U N T

15 H O O G H O L T J E

16 E S C A P E D O R P

17 Z U I D W E N D I N G

onze excuses. Desondanks kwamen er vrij 
snel meerdere correcte inzendingen binnen, 
waarbij de puzzelaars de foutjes zelf ook al 
hadden gespot. 
Hoe dan ook, wellicht hebt u zelf ook uw 
hersenen laten kraken over de dorpsgerela-
teerde cryptische rebussen en zit u al een tijdje 
uit te kijken naar de juiste oplossingen. 
We zullen u hierbij verlossen! De uitdrukking 
die werd gezocht was ‘onbesmet ontvangen’. 
Hieronder staan alle antwoorden, met een 
korte toelichting erbij.

(orkest in Po)

(stal elanden)

(korstblaters)

(sterrenbeeld leeuw van DE-logo’s)

(Mies en hok van aap-noot-mies)

(kloukste één)

(haRmersteel)

(hamsterdief)

(mol in hoorn)

(L op enden [koploze eenden] met ET erin)

(Felix in tas)

(valk over NS) 

(wapen van Stad, S weg)

(treepunt)

(oogholte)

(escape door P)

(W in D in G)

Uit de zeven correcte inzendingen is een 
winnaar getrokken en dat is geworden: Janny 
Ridder-Kol en familie. Tijdens kerst hebben ze 
gezellig met zijn allen aan de puzzel gezeten. 
Zij winnen een tegoedbon van 25 euro, vrij te 
besteden bij de Agrishop. Gefeliciteerd!

Dr B. Denker

Beste redactie,

In de uitgave van september 2021 stond een enthousiast stuk over de viswedstrijd, die 
‘toch nog door (kon) gaan’. Ik wil daar graag iets over kwijt.
Weet u dat vissen pijn kunnen lijden, net als wij en andere dieren? Het is traumatisch voor 
ze om met een haak in de bek uit het water te worden getrokken. Ze komen terecht in een 
milieu waarin ze niet kunnen leven. Net als wij stikken in water, stikken zij in de lucht.
De hengelsport is een wrede sport, die de naam sport niet waard is. Het gaat met heel veel 
leed gepaard. Per jaar gaan er meer dan drie miljoen vissen in Nederland aan dood. Ook al 
zetten veel hengelaars gevangen vissen weer terug, de helft daarvan overleeft het niet.
Viswedstrijden zijn wat mij betreft uit de tijd, hoe leuk ze ook kunnen zijn. Als je een beetje 
doordenkt over de gevolgen voor vissen, kunt je het geen activiteit noemen die je voor je 
plezier doet.
Voor meer informatie kijk op www.vissenbescherming.nl of www.vissenbelangen.nl.

Wim Maat

Plannen bij de zuivering
Wat zijn de toekomstplannen bij de rioolwater-
zuivering in Garmerwolde? 
Men is in Farmsum aan het bekijken hoe daar 
het slibafval tot grond stofproduct(en) - in welke 
vorm dan ook - kan worden vermarkt voor 
 Groningen, Drenthe en Overijssel.
Ook wordt onderzocht hoe de hoeveelheid 
medicijnresten in het rioolwater verkleind kan 
worden. Het helpt als iedereen zijn overgeble-
ven medicijnen niet door de gootsteen of in de 
wc-pot gooit, maar inlevert bij de apotheek.
Het project Zonnepark Fledderbosch wordt uit-
gevoerd door Ecorus in samenwerking met de 
Energiecoöperatie Ten Boer (ECTB) en Bron-
nen VanOns (BvO). De zuivering heeft er zijde-
lings mee te maken door middel van grondin-
breng. Ook hier vinden vorderingen plaats.

Sieb-Klaas Iwema
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In de week voor kerst is een bouwbord plus schaftunit geplaatst. Op maan-
dag 10 januari is men begonnen met het strippen van de lokalen en het 
ontruimen van de zolder. Ook het plafond in de gang is eruit gehaald. Je 
kunt nu duidelijk zien dat er maar liefst drie plafonds (steeds een stukje 
lager) in de lokalen hebben gezeten. Als het meezit, gaat Brands in de 
week van 17 januari de dakpannen van de school halen en de gebinten 
verstevigen. Nu maar hopen op droog weer, bij slecht weer volgt mis-
schien een klein uitstel. 

Tekst en foto Sieb-Klaas Iwema

Voortgang versterking OBS Garmerwolde

Verontrustende daling aantal 
inwoners Garmerwolde?
Als G&T redactielid zoek ik regelmatig online naar nieuws over onze dor-
pen. Zo stuitte ik onlangs op de site Allecijfers.nl, die uitnodigend meldde: 
‘Héél véél informatie over Garmerwolde (update 2021!)’. Het blijkt een 
interessante site met uitgebreide recente demografische gegevens over 
ons dorp, zoals leeftijdsverdeling, woningen, stemgedrag en noem zo 
maar op. Bovenaan de pagina de blikvanger: een grafiekje met het ver-
loop van het inwonersaantal vanaf 2013 met daarbij de tekst ‘daling van 
10% naar 495 inwoners in 2021’. ‘Dat is best veel’, dacht ik. Uit de grafiek 
(zie hieronder) bleek het zelfs een abrupte daling te zijn twee jaar geleden, 
van 540 naar 500 inwoners! Wat is er in dat jaar voorgevallen dat een 
daling van 8% tot gevolg had? Ach natuurlijk: vanaf 1 januari 2019 is de 
voormalige gemeente Ten Boer onder Groningen geplaatst. Maar dat 
daardoor ineens extra veel dorpsgenoten besloten te vertrekken lijkt me 
wel erg overdreven. Bovendien bleek na een check op dezelfde site in 
Thesinge niet zo’n mysterieuze daling in inwonersaantallen ingezet te zijn.

Hoe geloofwaardig zijn deze gegevens? De site vermeldt wel bronnen, 
maar niet specifiek hoe-wat-waarvoor. Laat ik het dan eens zelf gaan 
checken aan de hand van de cijfers van een betrouwbare bron: het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek (CBS). Via hun website zijn dit soort data 
per gemeente/wijk/buurt openbaar beschikbaar in spreadsheets. Tot mijn 
stomme verbazing blijkt uit deze CBS-gegevens dat het aantal inwoners 
in Garmerwolde van 2018-2019 in één jaar juist is gestegen van 415 naar 
500: dat is een shocking 20%. En voor Thesinge ook: daar steeg het nog 
spectaculairder van 430 naar 575 inwoners, dus met zelfs 34%!

Dat kan natuurlijk niet realistisch zijn. En jawel, na enig speurwerk blijkt 
dat vanaf de inlijving bij de gemeente Groningen in 2019, de definitie en 
grenzen van de ‘buurten’ Garmerwolde en Thesinge is aangepast. Waar 
vóór 2019 alleen werd geteld binnen de bebouwde kommen (en bijvoor-
beeld Bovenrijge, Zevenhuisjes en zelfs de Lageweg bij Garmerwolde 
noch Thesinge werd geteld), is men vanaf 2019 gaan tellen binnen de 

postcodegebieden. Logisch dat bij zo’n groter telgebied het inwoneraantal 
een stuk hoger is. En inderdaad, voor de jaren na 2019 komen die CBS-
getallen ook grofweg overeen met die van Allecijfers.nl. 

Het CBS geeft ook de cijfers per postcodegebied; Thesinge: 9797, Garmer-
wolde 9798. Deze geven gelukkig een veel stabieler beeld. Het inwoner-
aantal van het Garmerwolde postcodegebied ligt al jaren rond de 500. Dat 
van Thesinge rond de 575, maar lijkt ten opzichte van 2014-2017 slechts 
een zeer lichte afname te vertonen. In het echt is er dus niets schokkends 
aan de hand. Voor Thesinge blijken de postcodegebied- cijfers van 2014-
2020 redelijk overeen te komen met die van Allecijfers.nl. Voor Garmer-
wolde echter niet, zoals duidelijk te zien in de grafiek. Conclusie: vertrouw 
cijfers en verhalen nooit zo maar en check altijd ook andere bronnen om 
een betrouwbaar beeld te krijgen.

Harjo de Poel

Verloop inwoneraantallen in Garmerwolde en Thesinge over de afgelopen 7-9 jaar (bron: Allecijfers.nl) 
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Terugblik en toekomstplannen

Nu, begin 2022, is er bijna anderhalf jaar ver-
streken sinds de Initiatiefgroep Leefomgeving 
Thesinge (ILT) begonnen is met haar inzet voor 
een goede inpassing van duurzame energie in 
ons landschap. Zoals bekend zet EcoThesinge 
zich in voor de energietransitie en neemt daarbij 
- net als wij - de energiebehoefte van het dorp 
als vertrekpunt. Waar EcoThesinge zich vooral 
richt op de transitie naar duurzame energie, richt 
ILT zich op onze directe leefomgeving. Dat wil 
zeggen een energietransitie die goed rekening 
houdt met het behoud van het waardevolle land-
schap en van een gezonde en aantrekkelijke 
leefomgeving voor de dorpsbewoners en andere 
belangstellenden (bijv. recreanten). Met dit doel 
voor ogen heeft ILT - in goed overleg met Eco-
Thesinge - zich in eerste aanleg vooral gericht 
op het beleidskader voor zonneparken van de 
gemeente Groningen. In de nabije toekomst 
gaan we ons ook richten op het nog nieuw te 
ontwikkelen gemeentelijk beleid voor windturbi-
nes en windparken en op de omgevingsvisie.

Beleidskader zonneparken 
Zoals in een eerdere G&T al gemeld, hebben we 
op het concept-beleidskader gereageerd met 
inspraakreacties, en in gesprekken met de 
betreffende wethouder en zijn ambtenaren. Ook 
is er een bijeenkomst in Trefpunt georganiseerd 
met leden van de gemeenteraad. Ten slotte is er 
ingesproken in de vergadering van de gemeen-
teraad zelf.
Onze inzet werd beloond: mede door onze 
inspanningen is het nu vastgestelde, definitieve 
beleidskader op meerdere punten sterk veran-
derd, en wel op een manier die de leefomgeving 
van dorpsbewoners beter beschermt: 
• Oorspronkelijk stelde het college van burge-
meester en wethouders (B&W) voor dat de 
zonne parken direct aan de dorpsrand gesitu-
eerd zouden kunnen worden. Dat voorstel is 
gewijzigd. Bij de realisatie van zonneparken 
wordt nu uitgegaan van ten minste 150 meter 
afstand tot woningen en lintbebouwing, en in 

Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge
open landschappen moet ten minste 300 meter 
afstand gehouden worden tot woonbebouwing 
aan dorpsranden. 

• Oorspronkelijk stelde het college van B&W de 
gemeenteraad voor om alleen bij twijfel aan het 
draagvlak voor een initiatief een draagvlaktoets 
te laten uitvoeren. Dat voorstel heeft de gemeen-
teraad aangepast. Een draagvlakonderzoek is 
nu vast onderdeel van de beoordeling van een 
initiatief. De gemeenteraad vindt het gewenst 
dat er voor elk afzonderlijk project draagvlak in 
de omgeving van het project is. Het draagvlak-
onderzoek wordt gedocumenteerd aan de 
gemeenteraad gepresenteerd voordat tot goed-
keuring kan worden overgegaan. Hierdoor kan 
de gemeenteraad van geval tot geval een afwe-
ging maken of zij het draagvlak voldoende vindt.

• Oorspronkelijk hield het college van B&W als 
vuistregel een onderlinge afstand tussen zonne-
parken aan van 500 meter. De gemeenteraad 
wil een clustering van meerdere kleine zonne-
parken in een samenhangend gebied, zoals 
rondom een dorp, tegengaan. De gemeente-
raad vindt het namelijk niet wenselijk dat rondom 
een dorp meerdere zonneparken van bijvoor-
beeld 10 ha groot komen te liggen, zodat het 
dorp wordt ingebouwd door zonneparken.

We zijn heel blij met deze aanpassingen en 
hopen dat we hiermee een stap dichterbij een 
energietransitie in harmonie met de leefomge-
ving zijn gekomen.

Beleidskader windenergie
Maar een zonnepark is niet de enige potentiële 
maatregel om tot meer duurzaam opgewekte 
energie te komen. De gemeente gaat daarom dit 
jaar ook bezig met het opstellen van een 
 concept-beleidskader voor windturbines en 
windparken. Deze plannen vragen, nog meer 
dan de (kleine) zonneparken, om een aanpak 
waarbij de leefomgeving en de leefbaarheid in 
het dorp zwaar meegewogen worden. Immers, 
terwijl een klein zonnepark misschien achter 

bomen en groene hekken relatief harmonisch in 
het landschap ingepast kan worden, gaat dit in 
mindere mate op voor windturbines en wind-
parken.
Zo zijn windturbines met een gangbare hoogte 
van 150 meter en meer duidelijk in het land-
schap aanwezig. Ook veroorzaken zij hinder 
door geluid, slagschaduw en trillingen; dit kan 
zelfs leiden tot ernstige gezondheidsschade, als 
niet een juiste afweging wordt gemaakt. Tevens 
kunnen windturbines een negatieve invloed 
hebben op de biodiversiteit. Windprojecten vra-
gen dus om een goede afweging en ze vereisen 
- meer nog dan zonneparken - een grote afstand 
van de dorpsgrenzen en (losse) woningen en 
veel zeggenschap van de direct omwonenden. 
De gemeente hecht veel waarde aan de tijdige 
betrokkenheid van bewoners bij dit proces en is 
bezig met het opstellen van een beleid voor 
burger participatie. Hierover hebben we vanuit 
ILT het gesprek gezocht met de gemeente. We 
zullen dit proces actief blijven volgen.

Hoe verder?
Het vaststellen van een beleid voor burger-
participatie binnen de gemeente, een nieuwe 
 Omgevingsvisie, en het beleidskader voor wind-
turbines en windparken staan allemaal op de 
gemeentelijke agenda voor het jaar 2022. En  
dit is allemaal beleid dat de leefomgeving en  
de leefbaarheid in Thesinge en Garmerwolde, 
maar ook elders in de gemeente, nadrukkelijk 
kan beïnvloeden. ILT blijft deze ontwikkelingen 
actief volgen en zal in afstemming met Eco-
Thesinge jullie regelmatig informeren over de 
voortgang.
Graag horen we van jullie, Thesingers en Gar-
merwolders, wat jullie van de bereikte resultaten 
vinden, en of jullie nog vragen en/of suggesties 
voor ons hebben voor het vervolg van de 
energie transitie in harmonie met de omgeving. 
Graag ontvangen we jullie e-mail via 
leefomgeving.thesinge@gmail.com.

Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge 
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Sinds september wonen Jorrit, Stefanne en Noene in Garmerwolde, 
aan de L. van der Veenstraat nummer 7. Dit is het huis waarin ze voor 
het eerst samenwonen en dat bevalt erg goed. Ze genieten van de 
rust en de ruimte en kunnen lekker op de e-bike naar het werk. Jorrit 
vindt het ook heel leuk om wandelingetjes met Noene te maken en 
dat geeft Stefanne weer even tijd voor zichzelf.

Jorrit en Stefanne leerden elkaar op het werk kennen. Stefanne werkt als 
klantregisseur voor het GebiedsOndersteunend Netwerk (GON) van Werk-
Pro en is verantwoordelijk voor de verdeling van het gemeentebudget voor 
Wmo-zorg over zorgaanbieders, de borging van de kwaliteit van geleverde 
zorg en de match van de juiste zorg met de juiste hulpvraag. Jorrit is con-
sulent voor het WIJ-team in Groningen en bekijkt hoe mensen met een 
hulpvraag geholpen kunnen worden. Wanneer er maatwerk geleverd moet 
worden, gaat er iemand van het GON mee … en zo sloeg de vonk over.
Naast haar werk volgt Stefanne een opleiding Conceptional Feng Shui 
aan de Nina Elshof Academy. 
Feng Shui is een duizenden jaren oude Oosterse leer die de interactie 
tussen de mens en zijn omgeving bestudeert en deze in balans brengt. 
Volgens deze leer is je huis een weerspiegeling van jezelf. Kennis van 
deze filosofische methodiek helpt je om je huis zo in te richten dat je je er 
goed en veilig voelt. Zo zou je bijvoorbeeld geen spiegel tegenover je bed 
in de slaapkamer moeten hebben, dit kan namelijk de slaap verstoren. 
Een ander voorbeeld is dat planten niet op een slaapkamer horen, zij 
staan voor groei en activiteit en dat past dus niet bij een ruimte waar je 
juist tot rust wilt komen. ‘Soms weet je wat fijn voelt, maar deze opleiding 
leert je er woorden aan te geven.’
Jorrit zoekt ook de verdieping op en start in februari met een opleiding 
traumatherapie van Gabor Maté uit Canada. Daarnaast houdt hij erg van 
bordspellen, volgens Stefanne heeft hij zo veel spellen dat hij wel een 
spelotheek zou kunnen beginnen. Al zes jaar lang speelt hij met vijf vrien-
den Dungeons and Dragons, een bordspel dat zich in een fantasiewereld 
afspeelt. Jorrit is de spelleider en bedenkt het verhaal; hij schetst de 
wereld met verschillende situaties, de andere spelers hebben met hun 
karakter invloed op het spel.
Noene ligt tijdens het interview al in bed, maar haar moeder vertelt dat ze 
van dansen houdt. In april wordt ze vier en gaat ze naar OBS Garmerwolde.

Margriet de Haan

Nieuwe bewoners Garmerwolde

Stefanne, Noene en Jorrit (foto privébezit) 

Zolang het niet vriest hoeven Esmé en Levi Werkman hun schaatsen nog niet onder te binden in het 
speeltuintje in Molenhorn in Thesinge. Met laarzen aan kunnen zij zich in deze natuurlijke waterplas waar de 
schommels in staan ook wel vermaken. (foto Koos van de Belt)
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Het Boer Goensepad
Net als vele anderen fiets ik regelmatig over de Stadsweg naar Stad. 
Toen we net in Garmerwolde woonden, vertelde iemand me dat je ook 
een pad kon nemen dat even verderop lag. Vergelijkbaar paadje – de 
Stadsweg was toen nog net zo smal – maar net even andere route, wel 
leuk voor de afwisseling. Het klonk voor mij als ‘Bargoensepad’, en zo 
ben ik het een tijdje blijven begrijpen. Totdat ik het straatnaambordje 
ontdekte met Boer Goensepad. 

Een pad over het land van een boer genaamd Goense, dat klinkt ook 
wel logisch. De naam van het pad doet zelfs vermoeden dat de 
boerenfamilie het pad destijds zelf heeft aangelegd en/of heeft gefinan-
cierd. Maar hoe zit het precies? Sinds wanneer ligt het pad er? En wat is 
er verder bekend, ook over het gezin en bedrijf van boer Goense? Ze 
wonen in ieder geval (al lang?) niet meer in de boerderij ten noorden 
van het pad, Lageweg 13. Thesingers en Garmerwolders die hier al wat 
langer wonen, weten waarschijnlijk wel hoe en wat, maar voor de 
nieuwere bewoners ben ik even gaan grasduinen in het online archief 
van de G&T Express (www.gentexpress.nl/archief). 

Sinds wanneer ligt het pad er?
Het verslag van een overleg tussen Dorpsbelangen Thesinge en de 
Gemeente Ten Boer (G&T Express april 1997) meldt het volgende over 
‘het fietspad naar ons Hoogholtje’ (dit was destijds een hoog voetgan-
gersbruggetje, oorspronkelijk gebouwd als symbolische verbinding 
tussen Stad en Ommeland):

Met financiële steun van diverse zijden en na intensief overleg met de 
landeigenaar hoopt de Gemeente na de zomer te beginnen met de 
aanleg van dit toeristische fietspad. Voor wie de Oude Stadsweg dan 
te gevaarlijk vindt.

Uit het archief …
Eens in de zoveel tijd doen we een greep uit het inmiddels 45-jarige 
archief van de G&T Express. Ter leering ende vermaeck van nieu-
were dorpsgenoten, en om herinneringen op te halen voor de wat 
langer gevestigde lezers, herbelichten we opvallende en/of belang-
wekkende dingen uit de recente en minder recente geschiedenis 
van onze dorpen. In deze episode:

Blijkbaar was de Stadsweg nog niet zo goed begaanbaar destijds. En 
‘intensief overleg’, hmmm, daar ging dan waarschijnlijk wel het een en 
ander aan vooraf. Inderdaad, uit een interview in de G&T van februari 
2003 met Marinus Vermue, neef van Goense, leren we het volgende: 

Wat heeft zijn oom dan wel niet gedaan […] dat zijn naam verbonden 
is aan een fietspad? Het bleek volharding te zijn; boer Goense heeft 
zich jarenlang verzet tegen de plannen van Dorpsbelangen om een 
fietspad op de huidige plek aan te leggen, dwars door zijn land heen. 
Toen hij uiteindelijk toch overstag ging, heeft de gemeente als dank 
het fietspad zijn naam gegeven.

Op 27 juni 1998 wordt dit nieuwe pad voor (toeristisch) fietsverkeer 
tussen Thesinge en stad officieel geopend (waarvan verslag in de G&T 
Express van juli 1998). Voor aansluiting op het Elemapad is destijds ook 
het ‘Hoogholtje’ over de Zuidwending verlaagd. 

Smal paadje
Al vanaf de opening vond menigeen het pad wel wat smal en wordt door 
de jaren heen voor aanpassing gepleit. G&T Express juli 1998: 

Wist-u-dat ... het Boer Goensepad wel erg smal is uitgevallen?
G&T april 1999, verslag jaarvergadering Dorpsbelangen Thesinge: 

Het Boer Goensepad is duidelijk te smal en dat levert gevaarlijke 
situaties op. Binnenkort beslist de gemeenteraad.

Over Goense en zijn boerderij 

Marinus Goense (1918-2013) en zijn vrouw Catharina Vermue 
(1928-1996) kwamen in 1950 vanuit Zeeland naar Thesinge. 
Van 1964-1994 bestierden zij het boerenbedrijf (voornamelijk 
akkerbouw, met wat melkkoeien en jongvee) aan de Lageweg 13. 
Die boerderij stamt al zeker vanaf 1700 (!), maar moest in 1845 op 
een iets andere plek worden herbouwd. In 1980 werd de boerderij 
op de lijst van Monumentenzorg geplaatst, maar gezien de 
bijkomende bepalingen en beperkingen maakte Goense bezwaar 
en wist de boerderij weer van de lijst af te krijgen. In 1994 
verhuisden ze naar Bedum. Sindsdien heeft onder anderen 
dominee Sytze Ypma er nog gewoond met zijn gezin, en is de grote 
schuur gebruikt door onder andere Groothoff, die er een aantal 
machines stalde. 
In de afgelopen twee decennia is dit historische pand helaas nogal 
in verval geraakt. 
Voor een uitgebreid interview met Boer Goense zelf, zie de G&T 
Express van mei 2001 (www.gentexpress.nl/archief).

Harjo de Poel
Boer Goensepad vanaf het Hoogholtje (foto Harjo de Poel)

In 1998 was het nog Het Boer Goensepad (archief G&T)

’s Ochtends wordt het fietspad door de heer Goense geopend onder het toeziend oog van vele mensen uit Stad en Thesinge.Een vreemd vehikel, bestuurd door Patricia Suer, onthult daarna de naam van het pad: “Het Boer Goensepad”. Een welkome afwisseling voor een rondje Thesinge per fiets of te voet.
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G&T februari 2016, ingezonden brief met betrekking tot verbreding 
Stadsweg:

[…] veel meer plattelandsbewoners zullen profiteren als de 4,5 miljoen 
euro niet in slechts één (veel te breed en te luxe) fietspad wordt 
gestopt, maar in een meer wijdverbreid fietsnetwerk. Bijvoorbeeld 
door ook het Boer Goensepad iets te verbreden […]

G&T september 2019, bijeenkomst dorpsvisie Thesinge: 
Langlopende wensen als [..] slimme verlichting langs het Boer 
Goensepad blijven nog op de rol staan.

ALV Dorpsbelangen Thesinge en StemVanTenBoer, 2021: 
Het pad en ook het bruggetje zijn te smal om elkaar te kunnen 
passeren. Deze wens [om het pad te verbreden] leeft ook in Garmer-
wolde. […] Reactie tijdens inloopbijeenkomst 19 juni: Goed idee, 
plusminus 40 cm breder. Stadsbeheer inventariseert de mogelijkhe-
den en kosten.

Daarnaast bleek in de zomer van 2019 dat de oude betonplaten niet 
bestand waren tegen de opwarming van de aarde: 

Door de extreme hitte zetten de platen uit waardoor zich over de loop 
van de dag een drempel vormde... welke na een koelere nacht dan 
weer verdwenen was.’ (G&T juli 2019) 

Sinds de aanleg in 1998 is er niets aangepast, maar het lijkt dat 
modernisering van het pad nu niet lang meer op zich laat wachten.

Andere veranderingen
In de G&T van maart 2019 werd zelfs aangekondigd dat de betonplaten 
geheel verwijderd zouden worden, omdat het pad sinds de verbreding 
van de Stadsweg overbodig was geworden. Dat bleek gelukkig een 
aprilgrap van de redactie. 
Wat wél veranderd is, is de schrijfwijze, getuige een analyse in de 
column Bij Fredje in februari 2009:

Oorspronkelijk stond op het bord aan de Lageweg ‘Het Boer Goense-
pad’ waarvan ooit een foto in de G&T is verschenen. Deze spelling 
heeft maar kort standgehouden. Vrij snel werd het bord om onduide-
lijke redenen vervangen door ‘Boergoensepad’. Dit bord is vorig jaar 
op een nacht […] gesloopt en de volgende dag teruggevonden in de 
sloot tegenover Kleine Huisjes. Een tijdlang bleef de paal leeg, maar 
toen het bord uiteindelijk vervangen werd, was de spelling opnieuw 
veranderd, deze keer in ‘Boer Goensepad’.

Harjo de Poel

Het bestuur van vv GEO wenst u 
een gezond en sportief 2022!

Om bekende redenen hebben onze traditio-
nele nieuwjaarsborrel en de Algemene Leden-
vergadering geen doorgang kunnen vinden. 
Wij hopen deze feestelijkheden en de ALV 
rond de zomer te kunnen plannen. Op onze 
website www.vvgeo.nl staat een mooi jaar-
overzicht van 2021.

Hoewel het voetbal de laatste maanden opnieuw 
stil is komen te liggen, hebben er wel verschil-
lende activiteiten plaatsgevonden. Zo is de PR-
commissie druk bezig om een actieplan op te 
stellen om dat in maart 2022 aan het bestuur te 
presenteren. Een eerste activiteit die hieruit 
voortvloeit, is dat de vereniging een kennis-
making organiseert op zaterdagmiddag 9 april 
voor de jeugd (vanaf vier jaar tot een jaar of 
zeven). Afhankelijk van de animo is het voor-
nemen om te gaan starten met kaboutervoetbal. 
Zo kunnen kinderen op een laagdrempelige 
wijze kennis maken met voetbal en sporten in 
groepsverband. Nadere berichtgeving hierover 
volgt nog, maar noteert u deze datum alvast in 
uw agenda!
Ons hoofdveld is voorzien van een prachtige 
nieuwe omheining en ballenvangers en ligt weer 
klaar voor hervatting van de competitie. En de 
entree van het sportcomplex is weer opgesierd 

GEO thuis
met een door Alfred Ottens vervaardigd en 
Johan Mollema geverfd bord.
Ook heeft de jaarlijkse oliebollenverkoop in 
samenwerking met de firma Guikema weer suc-
cesvol plaatsgevonden. Op het moment van 
schrijven is de opbrengst hiervan nog niet 
bekend.

Doordat het aantal jeugdleden afgelopen jaar is 
toegenomen lopen wij als vereniging aan tegen 
een tekort aan jeugdtrainers voor met name de 
jongere jeugd. Bij dezen willen wij dan ook een 
oproep doen om je hiervoor aan te melden bij 
een van onze jeugdcoördinatoren. Ook (oudere) 
jeugd is van harte welkom om zich hiervoor aan 
te melden (al dan niet tegen een kleine vergoe-
ding). Uiteraard kun je ook eerst vrijblijvend con-
tact opnemen met een van de jeugdcoördinato-
ren voor verdere informatie:
Maarten Tromp, m.c.tromp@live.nl of Miranda 
Winkels, mirandawinkels17@gmail.com. 

Op dit moment is het de verwachting dat er bin-
nenkort weer getraind mag worden door onze 
senioren en dat ook de verschillende competi-
ties weer opgestart mogen worden. Wij hopen u 
dan te mogen verwelkomen op ons sportpark.

 Bestuur vv GEO 
‘een club met ballen’

Het nieuwe bord hangt weer aan de muur. 
Het oude exemplaar is alleen nog geschikt 
voor de afvalcontainer. (foto Koos van de Belt)

Met de start van een nieuw kalenderjaar is er 
voor Tennisclub Ten Boer een feestjaar begon-
nen. In september 2022 is het vijftig jaar geleden 
dat de club is opgericht. Door het aankomende 
jaar in verschillende maanden leuke activiteiten 
te organiseren zal er door het jaar heen stil wor-
den gestaan bij dit heugelijke feit. In september 
zal er, mits de omstandigheden dat toelaten, 
een groot feest worden georganiseerd. 

Tennisclub Ten Boer 50 jaar
Op dit moment valt er nog weinig te doen op de 
baan, behalve dat de jeugdspelers weer mogen 
trainen en volwassenen één tegen één een 
 partijtje mogen tennissen in de buitenlucht. 
Toch zitten ze niet stil bij de tennisclub. 
Een groep enthousiaste leden heeft in een 
 speciale jubileumcommissie verschillende acti-
viteiten bedacht waarvan we er hopelijk veel 
echt mogen laten doorgaan. En ook in het club-

gebouw Baan 5 wordt gewerkt aan een vernieu-
wing van de kantine met prachtig overdekt  terras 
en op termijn heaters. Zo zal er langer en vaker 
kunnen worden genoten van een hapje en een 
drankje in de kantine. En hopelijk heel veel wor-
den getennist op de vier banen van Ten Boer.

Christa Hartman 



14

VAATSTRA

 

 



15

Ik geef de fotocamera door aan ... 
Hallo, ik ben Sofieke Schwab en ben 11 jaar. Ik heb het fototoestel van 
Amber gekregen. Ik heb deze foto gemaakt in het dorp. Ik hou veel van 
buiten zijn, vooral van de dieren in het Damsterdiep voor ons huis. 
Ik geef de fotocamera door aan Kian in Thesinge. 

Dat de hengelsport niet door iedereen als diervriendelijk wordt 
ervaren is een feit. En er zijn zeker argumenten die die mening 
ondersteunen. Desondanks is het een bezigheid die door 
menigeen graag wordt beoefend. En als je dan, zoals Gijs 
Mollema, je eerste snoek nog even in handen mag houden 
voor die teruggezet wordt is dat wel een foto waard. 
(foto Koos van de Belt) 

De laatste voorstellingen 
van Felicitas
Laten we maar direct met de deur in huis vallen; het bestuur van 
Stichting Felicitas, Marion Vuijst, Clara van Zanten en Pluc Plaats-
man, heeft besloten er dit jaar, na de laatste voorstelling in april, 
mee te stoppen. Een beetje met pijn in het hart, maar we doen dit 
met elkaar al heel wat jaren en het is tijd om, als het lukt, het stokje 
over te dragen aan andere dorpsgenoten.

In 2009 namen Julius Ros en Annelies van Noordwijk het besluit de 
Stichting OSA van Rudy Bremer door te zetten onder de naam Stichting 
Felicitas. Medio 2011 nam het huidige bestuur hun taken over. We 
hebben met elkaar mooie dingen kunnen organiseren, maar nu vinden 
we het tijd om te stoppen.

De pandemie heeft ervoor gezorgd dat we lange tijd geen activiteiten 
konden ondernemen, maar heel langzaam komt alles weer op gang en 
we hopen bij het uitgaan van deze krant gehoord te hebben dat we weer 
mensen mogen ontvangen.
Als dat het geval is, is het eerste optreden dat van Marjolein Meijers op 
zaterdagavond 12 februari om 20.00 uur in dorpshuis Trefpunt in 
Thesinge. Zij brengt een avond vol liedjes en muziek. Bij veel belang-
stelling moeten wij op dezelfde avond twee voorstellingen organiseren, 
dit in verband met de anderhalve meter afstand. (Kijk voor informatie op 
www.thesinge.com/cultuur/felicitas)
Daarna volgt op zondagmiddag 3 april het koor Tous les Oisseaux 
d’Europe. Zij zullen gegarandeerd zorgen voor een spetterend optreden 
(en een dito afsluiting van ons werk). 

Rest ons voor nu iedereen te bedanken die ons al die jaren heeft 
gesteund met een bijdrage en/of een bezoek. We hebben het ontzettend 
leuk gevonden dit te kunnen doen.

Mocht je na dit schrijven zin en kriebels krijgen om het werk van 
Stichting Felicitas over te nemen, aarzel niet en neem gerust contact 
met ons op om het te bespreken.

Hartelijke groeten namens Stichting Felicitas
Marion Vuijst, Clara van Zanten, Pluc Plaatsman
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Agenda

Foto van de maand

Colofon
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 
25 februari 2022
Kopij inleveren uiterlijk zaterdag 
12 februari vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com, 
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16

Beveiliging bij CBS De Til Thesinge 
(foto Henk Tammens)

Dinsdag 1 februari
Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; 10.00 uur: Volksdansgroep 
Klank en Beweging. Daarna weer 
elke dinsdag.
Donderdag 3 februari
Thesinge, Trefpunt; van  
19.45 - 20.45 uur: Yoga. Daarna 
weer elke donderdag.
Vrijdag 4 februari
-  Thesinge, Trefpunt; van  

10.00 - 11.00 uur: Yoga.  
Bij voldoende belangstelling.

-  Thesinge, Trefpunt; van  
17.00 - 19.00 uur: Borreluurtje 
met frituur (indien de horeca 
weer open is).

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

Zaterdag 12 februari
Thesinge, Dorpshuis Trefpunt; 
20.00 uur: Marjolein Meijers met 
Muziek. Entreeprijs € 10,00. 
info: www.thesinge.com/cultuur/
felicitas, 06 14 948 438.
Donderdag 24 februari
Beide dorpen; vanaf 8.00 uur: 
GoudGoed – zie afvalwijzer.
Vrijdag 25 februari
Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 
Ophalen oud papier.
Thesinge, Trefpunt; 19.30 uur: 
Kaartclub ‘De Eendracht’.
Zaterdag 26 februari
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen 
oud papier.

Strip 
Matthieu Visser

Wist-u-dat ...
•  er een Streekboer-afhaalpunt is aan de G.N. Schutterlaan 6 in 

Thesinge?
•  u bij de Streekboer boodschappen en producten kunt bestellen van 

lokale (biologische) boeren? 
•  Nienke Busscher en Sharon Postma dit afhaalpunt met veel 

enthousiasme runnen? 
•  u op streekboer.nl meer informatie kunt vinden en uw wekelijkse 

bestellingen kunt plaatsen? 

•  Rossa Nouwen uit Thesinge 2 januari op televisie te zien was in 
Taarten van Abel?

•  de G&T in augustus 2021 schreef over De taart van Rossa?
•  u het programma nog terug kunt kijken via
  www.npostart.nl/index.php/taarten-van-abel/02-01-2022/

VPWON_1329043
•  googelen op taarten van abel rossa ook kan?


