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Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

47e jaargang - maart 2022

Cultuurshock in Thesinge
Het was toch een beetje een schok toen we vernamen dat  Stichting 
Felicitas in Thesinge ermee stopt. Ruim twaalf jaar verzorgde 
 Felicitas een gestage stroom muzikale en literaire  podiumoptredens. 
Dorpsgenoten (uit Garmerwolde en Thesinge), maar ook mensen 
van elders, genoten van de kunsten dankzij de enthousiaste en 
gesmeerde organisatie door Pluc Plaatsman, Clara van Zanten en 
Marion Vuijst. We riepen het bestuur tezamen en bevroegen hen. 
Hoe is het ontstaan en waarom houdt het op?

Het voorspel
Met Clara en Pluc aan tafel en met Marion op een beeldscherm wegens 
corona, lopen we de geschiedenis door. In den beginne was daar Rudy 
Bremer met zijn Stichting OSA: Organisatie van Speeldagen voor 
Amateur musici (zie ook de G&T van oktober 2003 op onze website). Die 
organiseerde vooral klassieke concerten. 
Toen Rudy er in 2009 mee ophield vonden de Thesingers Annelies van 
Noortwijk en Julius Ros dat zó jammer dat ze, met Pluc Plaatsman als 
contactpersoon voor de kerk, het werk voortzetten onder de naam 
 Felicitas, naar de patroonheilige van het Thesinger klooster (± 1250-
1594). Pluc raakte er al gauw meer bij betrokken. Hun eerste avontuur 
was een kerstconcert in de Kloosterkerk, maar men wilde een meer divers 
cultureel aanbod met kwaliteit ‘en niveau’, zegt Pluc met een knipoog. Het 
eerste grote spektakelstuk was het toneelstuk over dominee Zelle, waarbij 
de hele kerk verduisterd was. (Zelle was een dominee uit Leeuwarden die 
prekend rondtrok; menig Thesinger kende hem nog.) Julius en Annelies 
vonden het na een paar jaar te veel werk worden en Pluc vond nieuwe 
kompanen in Marion en Clara.

De financiën
In het begin kregen ze nog een subsidie van de gemeente (wel 333 euro 
per jaar!). Gelukkig konden de artiesten achteraf betaald worden, maar 
toch moest er altijd flink gerekend worden of een (dure) voorstelling uit 
kon. Aan de andere kant: van sommige optredens hielden ze over, daar 
kon dan wel weer een verliesje op volgen. Vanaf het begin kon je al ‘Vriend 
van Felicitas’ worden door een jaarlijkse bijdrage te doneren; zo ontstond 
er een financiële buffer. Maar ondanks deze oorlogskas bleken een aantal 
gewenste attracties toch te duur. Pluc: ‘Maar gelukkig hebben we nooit 
eigen geld hoeven in te zetten, Felicitas bedroop zichzelf.’ Natuurlijk kon-
den ze spelen met de entreeprijs, maar dat moest ook weer niet te gek 
worden. Landelijk bekende artiesten zoals Jan Brokken trokken ook veel 
mensen van elders, zodat de tent dan helemaal vol kwam.

De taakverdeling
Pluc: ‘Ik deed de administratie en de contacten naar buiten, zoals de kopij 
voor de G&T en maakte de affiches.’ (De anderen in koor: ‘Hele mooie!’). 
In vergaderingen werden de taken per evenement verdeeld. Ze zijn erg 
tevreden over hoe goed en soepel dat altijd liep. ‘Dáárom stoppen we er 
niet mee!’
Clara was een topper in koken voor de artiesten. Bij grote gezelschappen 
kookten ze alle drie, bijvoorbeeld voor Theater te Water. Dat gezelschap 

Clara van Zanten, Marion Vuijst en Pluc Plaatsman staan op het punt 
om, als Stichting Felicitas, de deur van hun geliefde Kloosterkerk achter 
zich dicht te slaan. Wie staan er op om hun werk over te nemen, zodat 
ze onbezorgd nieuwe voorstellingen kunnen gaan bezoeken? 
(foto Koos van de Belt)

zei altijd dat het eten in Thesinge het lekkerst was. Eten krijgen bij een 
optreden was blijkbaar niet de standaard: Marjolein Meijers kreeg bij al 
haar concerten slechts vijf keer iets te eten, waaronder dus hier. Meestal 
zijn de artiesten veroordeeld tot snackbars, uw verslaggever spreekt uit 
ervaring. Ook Jan Rot zat bij Clara aan tafel, met de Felicitassers en hun 
partners. Clara: ‘Dat was enorm gezellig! Jan had om draadjesvlees 
gevraagd, dat kreeg hij anders nooit, hij vond het heerlijk.’
Marion: ‘Ik heb me ook regelmatig ingezet voor kindervoorstellingen. 
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Ondanks de lage entree hebben de kinderen 
blijkbaar een te volle agenda of zo, in elk geval 
liep het nooit zo best. Uit wanhoop besloten we 
in 2014 zelf maar iets te regelen en hebben we, 
bijna helemaal voor eigen rekening, theater-
groep Heisa uitgenodigd op De Til met de voor-
stelling Golf. Toen moesten de kids wel en ze 
vonden het nog leuk ook! De laatste poging was 
in 2017 – The Trombonauts – en dat werd ook 
weer een forse verliespost.’
Flyeren, sjouwen en dergelijke deden ze alle-
maal. Kortom, uit alles blijkt dat ze het al die tijd 
met veel plezier hebben gedaan. 
Op thesinge.com/cultuur/felicitas/alles-op-een-
rijtje.php kunt u een aantal van Plucs creaties 
bewonderen.

De hoogtepunten
Pluc vond het optreden van de Haagse 
Cellomania(cs) een prachtig concert en genoot 
ook erg van de combinatie van eten en muziek: 
een goed jazztrio en heerlijke hapjes van Rudy 
Noordenbos. ‘En ik vond de cursusdag klas-
sieke muziek van Olga Franssen met eten in De 
Oude School ook geweldig.’
Clara genoot dus van Jan Rot, ook op het 
podium natuurlijk, en van Roon Staal (neef van 
Ede). Ook voor Marion was de cursus van Olga 
Franssen een topper, mede door het gezellige 
contact met de bezoekers. Daarnaast noemt ze 
Theater te Water: ‘Niet alleen door de mooie 
stukken en het enthousiasme van de jonge 
acteurs, maar ook omdat er zoveel Thesingers 
op afkwamen – altijd volle bak!’
Dat laatste gold trouwens voor de meeste 
toneelstukken en voordrachten; muziek – en 
met name klassieke – trok beduidend minder 
publiek. Marion: ‘Als je dan in zo’n zaal met wei-
nig publiek zat dacht je: dit kan niet uit!’
De artiesten vonden het altijd heerlijk spelen in 
Thesinge, zowel vanwege de goede verzorging 
en organisatie als door de hele dorpssfeer. Ook 
de goede akoestiek van de Kloosterkerk hielp 
hieraan mee. Pluc grijnst: ‘We letten altijd goed 
op of ze het naar hun zin hadden.’ Marion: ‘Een 

nazit met publiek was ook altijd leuk. Maar 
helaas, door de leegloop van de horeca (eerst t 
Jopje en daarna De Oude School), en door 
corona natuurlijk, lukte dat de laatste jaren niet 
meer.
Al met al zijn er al die tijd geen gekke dingen 
gebeurd, het liep gewoon bijna altijd op rolletjes.

Waarom dan stoppen?
Marion: ‘Ik denk dat het tijd wordt voor nieuwe 
mensen met nieuwe ideeën en nieuwe energie. 
Ik ben na zoveel jaren wel een beetje moe van 
het trekken aan het publiek om de zaal te vullen.’
Clara: ‘Ik ga het samenwerken enorm missen, 
maar na een dikke tien jaar is het zo wel goed.’
En Pluc: ‘Ik zat laatst bij het concert van Mja 
Mera in de Kloosterkerk (niet van Felicitas) en 
dacht: ‘Hè, wat heerlijk, ik kan gewoon genieten 
zonder aan de organisatie te hoeven denken: 
staat de koffie wel klaar, waar zijn de bloemen 
… Na twaalf jaar is het wat mij betreft inderdaad 
de hoogste tijd voor nieuw bloed.’
Alle drie gaan ze wel de kick van een geslaagde 
(en volle) avond missen. Nu ze aan het eind 
staan van hun carrière in de evenementensector 
kijken ze terug op een mooie en geslaagde tijd 
– ook financieel.
Want er is nog geld in kas. Toneelgroep ‘De 
Rijge’, tot 2007 actief en in 2018 definitief opge-
heven, heeft haar hele kas overgemaakt aan 
Felicitas. Zo is er nu dus zelfs een behoorlijke 
buffer. Felicitas heeft dit geld in beheer gebracht 
bij dorpshuis Trefpunt. Het geld is geoormerkt 
als strikt cultureel en is beschikbaar voor een-
ieder die een theater- of muziekvoorstelling wil 
organiseren.
Felicitas: ‘Maar het mooiste zou natuurlijk zijn 
dat een stel mensen de stichting voortzet. De 
stichting bestaat nog en er is zoals gezegd een 
potje geld. Echter, een eerdere oproep had wei-
nig resultaat.’ Clara, Marion en Pluc vinden het 
jammer, maar begrijpen het wel. Ze willen men-
sen graag op weg helpen en verwijzen verder 
naar Trefpunt.
Namens Garmerwolde en vooral Thesinge 

bedanken we ze hartelijk voor twaalf jaar diever-
doatsie en het kunnen genieten van mooie con-
certen, voordrachten en toneel in Thesinge.
Wie volgt ze op?

Het allerlaatste concert
Op zondag 3 april 2022 om 15.00 uur zingt het 
koor ‘Tous les Oiseaux d’Europe’ in de Klooster-
kerk. De entree bedraagt € 10,00 inclusief koffie 
en/of thee en als afscheidscadeautje iets lek-
kers. Kijk voor meer informatie op 
thesinge.com/cultuur/felicitas.
Felicitas, in koor: ‘Komt allen, het is een heel 
mooi koor met hele mooie muziek; een feestje 
voor het oor.’

Jan Ceulen

Vrijwilligersavond Dorpshuis de Leeuw

Na een aantal maal uitgesteld te zijn (in verband met corona) was er op 
14 maart een vrijwilligersavond in Dorpshuis de Leeuw. Oudgedienden 
en nieuw aangemelde vrijwilligers kwamen in groten getale opdagen en 
maakten die avond kennis met de nieuwe bestuursleden, elkaar, en de 

mogelijkheden van het vernieuwde dorpshuis. Op de foto neemt 
voorzitter Jan-Willem van Geffen de belangrijkste punten door, en 
demonstreert daarmee gelijk de nieuwe audiovisuele apparatuur. 
(foto Karin Lugtmeier) 
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Lijst Partij Garmerwolde Thesinge Totaal gemeente
1 GroenLinks 42 28 18669
2 PvdA 63 58 12434
3 D66 14 22 10986
4 SP 17 21 8631
5 VVD 27 9 7860
6 ChristenUnie 16 16 5344
7 Partij voor de Dieren 50 22 9730
8 CDA 25 65 5243
9 Stadspartij 100% voor Groningen 40 18 9689
10 Student en Stad 5 9 6607
11 PVV 12 2 2234
12 Partij van de Zuinigheid 1 1 706
13 Partij voor het Noorden 25 22 4282
14 Forum voor Democratie 4 2 1751
15 Belang van Nederland 2 3 844
16 Blanco (Dokter, T.) 1 0 100

 344 298 105110

Verkiezingen gemeenteraad 2022
Op 16 maart 2022 kon er voor de tweede keer een stem uitgebracht 
worden voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen. 
Het aantal stemmers in de stembureaus in Thesinge en Garmerwolde was 
in Trefpunt 298 en 344 in De Leeuw. In de tabellen staan de uitslagen. 
Het aantal opgeroepenen per stembureau wordt in de beschikbare cijfers 
van de gemeente niet weergegeven, waardoor het opkomstpercentage 
voor de afzonderlijke stembureaus helaas niet kan worden bepaald. Maar 
in de hele gemeente kwam 54% van de opgeroepen kiesgerechtigden 
stemmen; in 2018 was dat nog 44%. In tegenstelling tot de landelijke lage 
opkomst van 50,3%, is er in Groningen dus meer gestemd dan in 2018. 

Als het verkiezingen geweest zouden zijn voor de 
mooiste dorpskrant van Nederland, dan zou de 
stem die Roelie Karsijns, redactielid van de G&T, 
uit zou brengen voor niemand een raadsel blijven. 
Nu blijft het gissen welke van de 298 uitgebrachte 
stemmen van haar afkomstig is geweest.
(foto Koos van de Belt) 

Door yoga in verbinding met jezelf
Astrid de Leeuw woont vanaf 1999 in Thesin-
ge. Vanuit de G.N. Schutterlaan verhuisde zij 
een aantal jaren geleden naar de Molenhorn. 
In oktober 2021 nam zij de yogalessen van 
Mareen Becking over. Toen het weer kon 
vanwege het einde van de coronapandemie 
is Astrid half februari gestart en er blijkt veel 
belangstelling voor yoga te zijn. 

Yoga in een ongedwongen sfeer
Astrid is begonnen met een groep op de donder-
dagavond maar al snel kreeg ze het verzoek om 
ook op de vrijdagmorgen een groep te starten. 
En op de donderdagvond wil ze om 18.30 uur 
een beginnersgroep samenstellen, voor kennis-
making met yoga en meditatie. In verband met 
corona vindt Astrid het belangrijk dat je onder-
ling twee meter afstand hebt. Daarom is in het 
Trefpunt een groep van acht à tien personen het 
maximum. 

Astrid heeft een vierjarige opleiding tot yoga-
docent gevolgd. Er zijn veel verschillende soor-
ten yoga. Zij heeft Universele yoga gedaan. 
Hierin komen alle oorspronkelijke vormen naar 
voren. Het is een mindfulness-achtige manier 
van yoga waarbij het niet gaat om het perfect 
uitvoeren van de houding. Daarbij ga je altijd 
terug naar het voelen, naar de verbinding met 
jezelf. ‘De adem is de weg naar binnen en als je 
de adem voelt in je lichaam heb je al contact. Ik 
heb de meditatieve kant van yoga gekozen 
omdat deze goed bij mijn persoonlijkheid past. 
Ik was vaak druk in hoofd en lichaam en bij deze 

vorm kon en kan ik mij goed ontspannen.’ Naar-
mate zij zelf ouder wordt, Astrid is 55, merkt zij 
hoe belangrijk de rek- en strekoefeningen in de 
yoga zijn. Je beweegt om flexibel te worden en 
te blijven. Zij geeft de lessen met veel plezier en 
vindt het belangrijk dat de sfeer ongedwongen 
is. ‘Ik kan mijn creativiteit kwijt in de lessen en 
vind het leuk om steeds afwisselende oefenin-
gen te bedenken.’

Belangstelling?
De deelnemers zijn mensen in de leeftijd van 30 
tot 70 jaar. Mocht u belangstelling hebben, 

neem gerust contact op met Astrid de Leeuw via 
haar mobiele nummer: 06 14 491 281
Groep 1: donderdagavond van 18.30 uur  

tot 19.30 uur
Groep 2: donderdagavond van 19. 45 uur tot 

20.45 uur
Groep 3: vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 

11.00 uur
De lessen worden gegeven in Dorpshuis 
 Trefpunt. De kosten bedragen € 10,00 per les.

Irene Plaatsman 

Astrid in een klassieke yogahouding (foto Koos van de Belt) 
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Zowel in Thesinge als Garmerwolde leeft al geruime tijd de wens om het 
Boer Goensepad en het bruggetje (‘hoogholtje’) zo te verbreden dat ook 
bredere fietsen erover heen kunnen en fietsers elkaar veilig kunnen pas-
seren, zo blijkt onder andere uit een enquête onder de inwoners in juni 
2021. 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. 
Zie ook de website Stem van Ten Boer:
stemvan.groningen.nl/budgets/10/investments/279

Petitie herziening hoogholtje

Als het plan over het verhogen van het hoogholtje doorgaat zullen 
Melanie Pierik en Aafke Lofvers, net als alle fietsers, in de toekomst 
uit het zadel moeten als ze van en naar Thesinge fietsen. 
(foto Koos van de Belt)

Wat het hoogholtje betreft – dat sowieso aan groot onderhoud toe is – is 
de afdeling Landschapsarchitectuur van de provincie Groningen gevraagd 
om advies uit te brengen. Dit is via een gemeenteambtenaar (waarmee 
ondergetekende met regelmaat contact had over het verzakken van de 
aansluiting naar het bruggetje) ter ore gekomen. Het advies luidt dat een 
‘hoogholtje’ zijn naam eer aan moet doen en in principe weer verhoogd 
zou moeten worden tot de oorspronkelijke anderhalve meter – het van 
origine hogere bruggetje is bij de aanleg van het Boer Goensepad name-
lijk verlaagd. Fietsers zullen dan via een geleidebalk met de fiets aan de 
hand moeten oversteken. 
Het zal u niet verbazen dat wij ons totaal niet kunnen vinden in dit advies. 
Daarom is er een online petitie opgesteld om de betreffende instanties met 
klem te bewegen af te zien van het verhogen van het hoogholtje. 
Ziet u net als wij niets in dit fietsonvriendelijke verhogingsplan? Teken dan 
de petitie op: 
petities.nl/petitions/verhoog-het-hoogholtje-bij-het-boer-goensepad-niet
Wij hopen op uw steun! 

Hoogholtje renoveren: ja, verhogen: nee. 

Mede namens de Verenigingen Dorpsbelangen, 
Koos van de Belt

Geultjes
In de vroege middeleeuwen woonden de mensen in onze omgeving eerst 
nog op wierden en oeverwallen, maar met de dalende zeespiegel was de 
verleiding groot om geulen in het veenmoeras te graven en zo land te 
winnen. Ooit kwam men van Stedum al gravend uit in de huidige Klunder, 
tot aan de Zuidwending, bij wat nu nog Steerwolde heet: het wold (onont-
gonnen gebied) van Stedum. Geulen werden sloten en al die sloten moes-
ten weer afgewaterd worden op delven en diepen.
Men is het geultje graven nog steeds niet verleerd. Is het de gemeente 
Groningen, die bij gebleken gebrek aan lust om het schelpenpad in 
 Klunder netjes te onderhouden (nooit een schelp te weinig in de tijd van 
Ten Boer) terugvalt op vroegmiddeleeuwse technieken? Of heeft hier een 
activistische Thesinger, die de modderpoelen ter plekke meer dan zat 
was, de spade ter hand genomen? 
Feit is dat er in die 1200 jaar niet zoveel veranderd is. Het water moet 
worden afgevoerd!

Jan Ceulen
Een modderpoel met geul op het Klunderpad 
(foto Jan Ceulen)

De bal rolt weer volop bij vv GEO nu de meeste corona- 
beperkingen beëindigd zijn. We bedanken onze leden, 

vrijwilligers, sponsoren en bezoekers voor het begrip dat getoond is voor 
deze maatregelen en wensen iedereen weer veel (onbegrensd) plezier 
bij onze vereniging. De komende weken wordt er vanwege inhaal-
wedstrijden meer gespeeld dan normaal. Voel je vrij om met het 
prachtige lenteweer een keer een wedstrijd op een doordeweekse avond 
of zaterdag te komen bekijken. Het actuele wedstrijdprogramma staat op 
vvgeo.nl en de koffie staat altijd klaar. 

In een vorige G&T is vermeld dat vv GEO een PR-commissie, bestaande 
uit enthousiaste leden en betrokkenen van de club, in het leven 
geroepen heeft om ons te helpen meer leden te werven. Dat heeft de 
afgelopen weken geresulteerd in een adviesrapport dat inmiddels is 
gepresenteerd aan het bestuur. In dit rapport staan concrete korte en 
lange termijn doelstellingen en worden wervingsactiviteiten voorgesteld. 

GEO thuis
De grootste kansen voor het aantrekken van nieuwe jeugdleden ligt in 
Meerstad waar we de komende maanden extra op gaan inzetten.  
We zijn de PR-commissie zeer dankbaar en zijn nu bezig om de 
aanbevelingen om te zetten in actiepunten die de komende maanden 
zullen worden uitgevoerd. Via onze website en social-media-kanalen 
kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Eén van deze 
actiepunten is de promotie van kaboutervoetbal bij vv GEO om voetbal 
ook al op zeer jonge leeftijd mogelijk te maken voor alle kinderen. 
Op zaterdag 9 april organiseren we daarom een kick-off bijeenkomst 
voor kinderen en hun ouders. Voel je welkom om wat voetbalspelletjes 
te doen en andere kinderen te leren kennen. De middag duurt van 14.00 
tot 15.30 uur. Ons doel is dat we kaboutervoetbal voor zoveel mogelijk 
kinderen in de buurt mogelijk maken. Meer informatie en aanmelden kan 
via vvgeo.nl. 

Bestuur vv GEO, een club met ballen
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Bingoavond WWK
Vrijdag 11 maart organiseerde toneelvereniging WWK een Bingoavond, 
dit omdat het ten tonele brengen van een stuk ook dit jaar nog niet  
tot de mogelijkheden behoorde. We hebben deze avond een 40-tal  
vrolijke dorpsgenoten weer ‘ouderwets’ welkom kunnen heten in Trefpunt.  
Gezelligheid zonder afstand stond centraal onder het genot van een hapje 
en een drankje. 
De twee te laat arriverende dames Gretha & Lola namen het draaien van 
de bingoballen op hun bijzondere eigenwijze manier op zich. Trieneke 
Schuppert kreeg deze avond uit handen van de (voor het publiek nieuwe) 
voorzitter Renger de Vries een mooie bos bloemen omdat zij twee jaar 
terug haar 35-jarig jubileum had mogen vieren bij de vereniging. 
Wij kijken terug op een geslaagd avondje dorpse gezelligheid en we 
hopen van harte dat wij van ‘Wie Wil Kan’ jullie volgend jaar weer van harte 
welkom mogen heten bij een toneeluitvoering.

Anita van der Veen 

Met verleidelijke blikken draaien en praten Lolaa en Grethaa (Gronings 
voor Lola en Gretha) de balletjes richting volle bingokaart. 
(foto Koos van de Belt)
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Van Stad terug naar Ommeland
Sinds juni 2021 woont Janko Oosterhuis 
(deels met zijn drie kinderen Fien, Jonne en 
Anna) in het woonhuis van boerderij Omme-
land aan de Lageweg 19 in Thesinge. Voor 
Janko betekent dit een terugkeer naar zijn 
geboortedorp.

Jeugd
Janko werd ruim 42 jaar geleden geboren in de 
boerderij op nummer 24, aan de overzijde van 
diezelfde Lageweg, waar hij opgroeide in het 
gezin Oosterhuis met in totaal acht kinderen. Als 
kind van een vrijgemaakt gezin vonden voor hem 
bijna alle schoolse en kerkelijke activiteiten in het 
dorp Ten Boer plaats. Verder vermaak was er 
genoeg in en rond de boerderij. Behalve een 
bezoek aan fietsenmaker Slachter of schilder 
Hofstede in Thesinge was er niet veel contact met 
inwoners van zowel Garmerwolde als Thesinge. 

Werken
Alhoewel het boerderijleven hem in het bloed zit, 
koos Janko voor een technische opleiding. Hij 
werkt alweer een hele tijd bij Philips in Drachten, 
momenteel als projectleider van een team dat 
producten op het gebied van haar- en baard-
verzorging ontwikkelt. Zoals zovelen werkt hij 
veel vanuit huis. Dat heeft voordelen, want door 
het wegvallen van reistijd en meer flexibele 
werk tijden, kan hij tussendoor als het nodig is 
wat klussen doen in en rond de boerderij. Wel 
mist hij het reizen naar landen als China en Ame-
rika, waar zich de productielijnen van  Philips 
bevinden. Alles kan dan wel geregeld worden via 
(internet)media, maar ter plekke voelen en kijken 
hoe het reilt en zeilt is toch fijner. 

Wonen
Zo’n vijf jaar geleden is Janko gescheiden. Des-
tijds is hij wel blijven wonen in de stad Gronin-
gen. Een stad waarin, ook nu nog, een groot 
deel van zijn sociale leven plaatsvindt. Mede 
omdat zijn kinderen er grotendeels opgroeien en 
ook zijn vriendin en haar zoon er wonen. Sinds 
hij weer in Thesinge woont merkt hij dat hij nu 
wel meer verbinding heeft met zowel Thesinge 
als Garmerwolde. Dit door de open dagen die 
georganiseerd zijn (en worden) door Ommeland 
en de vele initiatieven die raakvlakken hebben 
met de dorpen en de leefomgeving. Denk daar-

Janko en zijn kinderen in de boerderij aan de Lageweg (foto Koos van de Belt)

bij aan overleggen met de werkgroepen 
 Ommetjes, Eco-Thesinge, Leefomgeving The-
singe, Ons Belang Garmerwolde en Levens-
loopbestendig wonen. Regelmatig schuift een 
lid van deze werkgroepen aan de keukentafel 
aan voor een formeel of informeel overleg. 

Ommeland
Naast zijn vaste baan denkt en helpt Janko 
graag mee in de maatschap Ommeland. Door 
het plotselinge en tragische overlijden van broer 
Gert-Jan in maart 2021, boer in hart en nieren, 
staat broer Menko in principe alleen voor de 
dagelijkse bedrijfsvoering. Gelukkig wordt hij 
bijgestaan door het ‘team Oosterhuis’ en vele 
vrienden, ieder met zijn eigen talenten en dro-
men. Werken met een missie op en om de lan-
derijen. Niet alleen door het verbouwen van 
gewassen, maar door ook invulling te geven aan 
maatschappelijke thema’s en landschaps-
beheer. Het realiseren van kruiden- en bloem-
rijke akkerranden, percelen met wintervoedsel 
en natuurvriendelijke oevers. 

Op en onder één dak
Naast het woonhuis zijn er twee grote schuren. 
Schuren die deels worden gebruikt als atelier 
voor decorbouwer Wouter Elzinga, scenograaf/

ruimtelijk ontwerper Afke Manshanden en beel-
dend kunstenaar Trudy Oosterhuis. Schuren die 
bedekt zijn met asbest. Schuren die door dit-
zelfde asbest niet lang meer verzekerbaar zijn. 
Vervanging van deze daken is voor de boeren 
van Ommeland een grote investering. Vandaar 
dat er gebruik wordt gemaakt van het aanbod van 
Univé Duurzame Zekerheid om de daken, gro-
tendeels op hun kosten, te saneren, renoveren 
en te voorzien van zonnepanelen. Hierdoor wordt 
in ieder geval voor twintig jaar groene stroom 
opgewekt voor de leden van Univé. Een pragma-
tische en tegelijk ook een hele mooie oplossing, 
omdat hiermee een dubbele verduurzamingsslag 
gemaakt wordt.

Stad en Ommeland
Janko geniet nu zowel van de reuring van de 
stad als het weidse van het ommeland. Vanuit 
zijn woonkamer ziet hij én de landerijen én de 
contouren van de stad; betoverend zijn de 
mooie zonsondergangen. De bereikbaarheid 
per fiets is voor hem, en ook voor zijn kinderen 
nu ze wat ouder worden, een groot pluspunt. 
Kortom: het bevalt (weer) goed aan de Lage-
weg. 

Roelie Karsijns-Schievink 

‘De Soos’
De klaverjasavond in februari heeft 
de volgende uitslag opgeleverd:
1 Detta van der Molen 3809 pnt.
2 Jannes Ramaker 3703 pnt.
3 Geert Pops 3397 pnt.

De volgende keer is op dinsdag  
12 april, aanvang 20.00 uur, in 
Dorpshuis de Leeuw te 
Garmerwolde. Nieuwe kaarters 
zijn van harte welkom.

Jannes Ramaker

Op zaterdag 12 maart was er 
een Dorpshuissessie in 
Dorpshuis de Leeuw te 
Garmerwolde met de bands 
Harry Mellema, D-SIRE en 
DOR (hier op de foto). 
DOR was geheel Nederlands-
talig, D-SIRE Engelstalig. 
Voor het gezellige publiek was 
er altijd wel een groep die je 
aansprak. 
Op naar de volgende sessie. 
(foto Sieb-Klaas Iwema)
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Strip door Matthieu Visser

Interview wethouder Bloemhoff

Mede door bemoeienis van wethouder Carine 
Bloemhoff is dan eindelijk een begin gemaakt 
met de versteviging en verduurzaming van De 
Til. (foto van de gemeente Groningen)

De meeste mensen zullen wel bekend zijn 
met de uitspraak ‘de Wet van Murphy’. Kort-
weg houdt dit in dat wat er verkeerd kan 
gaan ook daadwerkelijk verkeerd gaat. Lang 
leek dit het geval bij het versterkings- en ver-
nieuwingstraject van basisschool De Til, met 
de nadruk op leek want inmiddels wordt er 
hard gewerkt. Niet in de laatste plaats door 
de inzet van de gemeente. Daarom leek het 
ons een goed idee eens in gesprek te gaan 
met wethouder Bloemhoff op 7 maart 2022. 

We beginnen met de vraag wat volgens de wet-
houder de rol van de gemeente is bij versterkings-
trajecten. Primair heeft de gemeente de verant-
woordelijkheid om het onderwijs op een goede 
manier door te laten gaan, bijvoorbeeld busver-
voer naar Ten Boer. Afhankelijk van de school is 
de gemeente, samen met het schoolbestuur, 
ook gebouweigenaar en daarom ook betrokken 
bij plannings- en voortgangsgesprekken. 

Samenwerkingsovereenkomst
Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is de zo -
genoemde bouwheer en formeel de opdracht-
gever voor de versteviging en vernieuwing. 
Deze afspraken zijn allemaal vastgelegd in een 
samen werkingsovereenkomst (SOK) die per 
school is opgesteld. Samen vormt dit de inhoud 
van het scholenprogramma. Wat in het gesprek 
naar voren komt is dat deze afspraken allemaal 
al zijn vastgelegd vóór de gemeentelijke herin-
deling. De gemeente Groningen heeft deze 
afspraken een op een overgenomen.

Complexe operaties
Op de vraag of de wethouder van mening is dat 
de gemeente de toebedeelde rol goed uitvoert 
reageert ze positief. De bus en het noodgebouw 
in Ten Boer zijn prima oplossingen voor een 
korte periode. De vertraging was onvoorzien en 
met de kennis van nu waren er toentertijd andere 
besluiten genomen.
Buiten de scholen lijken ook huiseigenaren en 
bedrijven vaak moeite te hebben met de NCG. 
Trage en/of onduidelijke besluitvorming lijkt pijn-
punt nummer één. De wethouder herkent dit en 
geeft ook aan dat dit gemeentelijk soms leidt tot 
frustratie. Wel is het zo dat het aantal panden 
dat verstevigd moet worden (27.000) aanzienlijk 
is en dit de gehele operatie dus erg complex 
maakt. De gemeente probeert op alle manieren 
te faciliteren om de verstevigingsopgave te ver-
snellen. Dit is alleen niet altijd zichtbaar en dat 
is een verbeterpunt.

Efficiënte aanpak? 
Ook ben ik benieuwd of het verstevigings traject, 
in ieder geval voor de scholen in de oude 
gemeente Ten Boer, niet efficiënter zou zijn 
geweest als er voor een integrale aanpak zou 
zijn gekozen. Bijvoorbeeld een centraal gelegen 
noodgebouw waar alle scholen gebruik van kun-
nen maken of één aannemer voor alle gebouwen 
zodat opgedane kennis en ervaring niet verloren 
gaat.
De wethouder geeft aan dat per situatie bekeken 
wordt wat de beste oplossing is. Nadeel van een 
integrale aanpak is dat wanneer één traject ver-

traagt alle trajecten vertragen. In Ten Boer lukte 
deze aanpak niet omdat er meerdere  scholen 
tegelijk werden verstevigd. Als voorbeeld noemt 
de wethouder Thesinge en Garmerwolde. Ik ben 
van mening dat dit niet helemaal klopt aan-
gezien Thesinge eigenlijk in de herfst van 2021 
klaar had moeten zijn en er in Garmerwolde vlak 
voor de kerst een begin is gemaakt. Toch, zo 
geeft de wethouder aan, zitten er een hoop 
haken en ogen aan een integrale aanpak en is 
dit lang niet altijd de meest ideale oplossing.

Vooruitkijken
Uiteindelijk moeten we ook niet te veel terugkij-
ken. Feit is dat op dit moment, zowel voor 
Garmer wolde als Thesinge, de wind in de zeilen 
zit als het gaat om de versterking. Het resultaat 
is dat rond de zomer beide scholen verstevigd 
zijn en de kinderen weer in hun eigen vertrouwde 
omgeving onderwijs kunnen krijgen. Op de 
vraag of de wethouder in Thesinge komt om de 
opening van de vernieuwde De Til te vieren rea-
geert ze enthousiast: ‘Als ik mag komen dan ben 
ik er zeker bij’. Bij deze bent u van harte uitge-
nodigd voor de feestelijke opening, u kunt 
daarna met de schoolbus naar huis want die 
hebben we in Thesinge dan niet meer nodig.

Paul Witkamp
Proficiat met de nieuwe loods! Op maandag 28 maart wordt Garmerwolde een bedrijf rijker. 
Dan gaat Van der Veen Magazijnstellingen BV Ten Boer verlaten en naar een mooie ruime 
grote loods in Garmerwolde verhuizen. (foto Sieb-Klaas Iwema)
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Dorpsbelangen belangrijk voor het dorp

Wie wordt de nieuwe voorzitter? (foto: Margriet de Haan) 

Na een periode van zes jaar in het bestuur van 
de Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde 
neemt Nynke Kloppenburg afscheid. Het lijkt 
ons een mooie gelegenheid nog eens aan-
dacht te besteden aan wat Dorpsbelangen 
betekent voor een dorp als  Garmerwolde. 
Marian (oud-bestuurslid) en Nynke bespre-
ken Dorpsbelangen anno 2022.

Verandering
Van oudsher was de Vereniging Dorpsbelangen 
Garmerwolde een vereniging die bijna alles voor 
en in het dorp organiseerde. Allerlei bestuurlijke 
zaken, maar ook de Feestweek, Sinterklaas en 
elke losse stoeptegel was een taak onder de 
vlag van Dorpsbelangen. Het bestuur van de 
vereniging onderhield bovendien de contacten 
met de gemeente en de wethouder.
In de afgelopen jaren is er een verschuiving 
opgetreden van een organiserende naar een 
meer faciliterende rol binnen het dorp, een rol 
meer gericht op coördinatie en communicatie. 
De organisatie werd meer overgelaten aan 
 verschillende groepjes, die zich daarvoor 
be schikbaar hadden gesteld. Wat is er nu dan 
over gebleven voor de Vereniging Dorpsbelan-
gen in Garmerwolde?

Paraplu
De Vereniging Dorpsbelangen kijkt naar de 
algemene belangen van Garmerwolde. Alles is 
volop in beweging. Daarom is het goed dat er 
een actieve vereniging is, die probeert de belan-
gen van het dorp in de picture te houden binnen 
de grote gemeente Groningen. Bijvoorbeeld door 
het dorp te vertegenwoordigen in het Dorpen-
overleg Ten Boer.
Over meer specifieke onderwerpen bewaakt de 
vereniging de continuïteit. En daarmee is er 
altijd een aanspreekpunt – voor zowel het dorp 
als de gemeente (Gebiedsteam Ten Boer) – 
beschikbaar om de onderwerpen samen te 
bekijken. Ook is het van belang dat er een aan-
jager is voor onderwerpen, die het dorp aan het 
hart gaan. Iemand die weer eens kan informe-
ren naar de stand van zaken.

Een ander punt van aandacht is de mogelijkheid 
gebruik te maken van de formele status van de 
Vereniging Dorpsbelangen, bijvoorbeeld voor 
het aanvragen van subsidies. Dit aanvragen kan 
dan onder de vlag van Dorpsbelangen.
Ook helpt Dorpsbelangen bij het ontwikkelen 
van een dorpsvisie. 

Platform
Binnen het dorp zijn er een aantal groepen actief 
op velerlei gebied. Voor deze groepen is het 
prettig dat er een platform wordt geboden door 
de Vereniging Dorpsbelangen. Tweemaal per 
jaar kunnen ze in de ledenvergadering aan het 
dorp vertellen wat ze doen, bereikt hebben en 
wat de plannen zijn. Tijdens de vergadering kun-
nen de plannen worden besproken en kan de 
dorpsgemeenschap worden betrokken.

Collectief geheugen
Binnen een zo actief dorp als het onze is het 
verstandig alle formele en informele afspraken 
in de gaten te houden. Wie weet er nog hoe het 
ooit was en of de toen gemaakte afspraken nog 
wel of niet gelden. Welke dorpsvisies hebben we 
gezamenlijk opgesteld? Wat wordt door het dorp 
gezien als belangrijk om te behouden en/of te 
doen. Er wordt telkens invulling aan gegeven 
door kleine groepjes of door ‘losse’ vrijwilligers, 

de vereniging Dorpsbelangen houdt overzicht 
en probeert de continuïteit in de gaten te hou-
den.

Leefbaarheid
De Vereniging Dorpsbelangen is actief om de 
leefbaarheid in het dorp Garmerwolde te behou-
den en te verbeteren. Aan dat laatste kan ieder-
een in het dorp heel gemakkelijk een bijdrage 
leveren door kleine acties. Denk maar eens aan 
het opruimen van de hondenpoep – een kleine 
moeite voor hondenbezitters, een groot gewin 
voor de bewoners – het matigen van de snelheid 
in het woongebied, het voorkomen van zwerf-
vuil. Een beetje aandacht voor de eigen 
om geving levert snel erg veel op!

Een dergelijke vereniging heeft dus zeker een 
grote toegevoegde waarde voor het dorp. Wel is 
het essentieel dat mensen zich actief blijven 
inzetten voor de Vereniging. Als je dit ook 
belangrijk vindt, laat je belangstelling dan weten 
aan het bestuur. Want los van deze belangrijke 
taken, is het ook een leuke manier om mensen 
beter te leren kennen en wordt er genoeg gela-
chen op zo’n vergaderavond, dat kunnen Nynke 
en ondergetekende beide beamen. 
  

Marian Baarda

Oproep voor volkstuinders
Met de gemeente zijn we in gesprek over reali-
sering van volkstuinen voor dorpsgenoten in 
Thesinge, Garmerwolde en omgeving. Ik 
begreep dat er veel animo is voor het houden 
van een volkstuin. Er kunnen zich nog steeds 
mensen hiervoor aanmelden. 

Interesse? Laat me dat even weten en mis-
schien ben jij dan binnenkort de trotse eigenaar 
van een volkstuin. Mail naar: akehof@gmail.
com of doe een briefje in de bus aan de Gewei-
deweg 2 Garmerwolde. Vermeld in het bericht 
ook even je contactgegevens en de oppervlakte 
die je voorkeur heeft: 25 m2 of 50 m2.

Andries Hof

Wereldrecord molens 
draaien 
Er zijn ruim 1200 molens in Nederland. Tegen-
woordig komt het niet meer voor dat ze allemaal 
tegelijk draaien. 
Ter ere van ‘Het jaar van de Molenaar’ brengen 
we hier verandering in. In heel Nederland 
draaien op 9 april, ’s morgens tussen 11.00 en 
12.00 uur, zoveel mogelijk molens tegelijk! Een 
echt feestje waarin het icoon van Nederland in 
het zonnetje gezet wordt. Laten we hopen dat de 
wind mee wil werken om het wereldrecord te 
doen slagen. Je bent van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen. 

Molenteam Germania 
Ben Herbrink, Nico Willems, 

Bert de Grijs, Jan Mollema 

‘De Eendracht’
Na een lockdown van 2 jaar kon kaartclub ‘De 
Eendracht’ de leden weer bij elkaar roepen 
voor een avondje klaverjassen. Vrijdagavond 
18 maart vond in Trefpunt in  Thesinge de 
ontmoeting plaats. Het was bar gezellig en 
zonder ‘het mes op tafel’ werd aan het eind van 
de avond de volgende uitslag genoteerd:
1 Bert Mollema 6741 pnt.
2 Dick Verweij 6732 pnt.
3 Rieks Ridder 6559 pnt.

De volgende klaverjasavond is op vrijdag 29 
april 2022 om 19.30 uur in Trefpunt in Thesinge. 
Tenzij anders wordt vermeld speelt ‘De Een-
dracht’ altijd op de laatste vrijdagavond van de 
maand. Iedereen welkom!

Dick Verweij         
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Over vogels in de tuin

Het voorjaar komt eraan, je merkt het overal. De dagen lengen, 
struiken botten uit, en bij ons in de dakgoten zijn de mussen alweer 
druk met baltsen en vechten. Ik vind het heerlijk, die vogels. Ik voer 
ze ook bij met vetbollen en pindakaas, en af en toe korstjes brood. 
Een mooie tuin met mooie planten is een lust voor het oog, maar 
wil je meer leven in je tuin, denk dan ook aan de vogels. 

Meer vogels in de tuin?
Nestkastjes ophangen, dat is een goed begin. Maar zorg ook voor 
verstopplekken, bijvoorbeeld groenblijvende en stekelige struiken.  
En wat om te eten, zoals besjes. Besdragende struiken voor vogels zijn 
bijvoorbeeld hulst en krentenboompje. Verder is water belangrijk, zeker 
in een droge periode. Een vogelbadje kan al voldoende zijn, of een klein 
vijvertje. Let er wel op dat het water ververst wordt. Bij vorst kan je wat 
suiker in het water doen zodat het minder snel bevriest.
Vooral merels en lijsters ‘rommelen’ graag rond op de bodem. Leg daar 
in de winter bijvoorbeeld eens wat fruit, vastgeprikt met een stokje.  
Laat de bodem bedekt, met oud blad of schors, dan kunnen insecten en 
slakken zich daar verstoppen en opgegeten worden door de vogels.  
Vind je ‘zwarte’ grond netter staan, maak dan ergens uit het zicht een 
‘rommelhoekje’ met bijvoorbeeld takken, puin en bladeren. 

Bijvoeren? 
En nog even een misverstand uit de wereld helpen: bijvoeren in de 
zomer. Er wordt gezegd: voer vogels niet bij als ze jongen hebben, dat is 
slecht voor de jongen. Het is genuanceerder: broeden en jongen 
opvoeden kost veel energie, en de ouders zijn blij met deze extraatjes. 
Zeker in een droge en hete periode. De jongen moeten eiwitrijk voedsel 
hebben, bijvoorbeeld insecten. Je ziet zaadeters zoals mussen in de 
broedtijd ook insecten zoeken. De Vogelbescherming is duidelijk over 
bijvoeren: het kan, maar let op wat je doet. Hang vetbollen niet in de 
zon, let erop dat restjes niet gaan verschimmelen of rotten. 
Elk seizoen zijn er andere behoeftes: in de winter energierijk voedsel 
zoals pinda’s, pindakaas, vetbollen. In de lente: eiwitten en kalk (voor de 
eieren en botten). In de zomer: eiwitrijk voedsel (bijv. meelwormen), en 
in de herfst vitaminerijke bessen en ander fruit.

Lees eens meer over vogels in de tuin op de website van de Vogel-
bescherming (vogelbescherming.nl). Hier kun je een bessenkalender 
downloaden, meer lezen over bijvoeren en hoe je tuin in te richten. 
Een fijne lente gewenst, en ook veel vogels in de tuin!

Groetjes, Miranda Bosman

Stoomfluitje
Te koop: Nestkastjes; diverse modellen, met invliegplaat! Te gek! 
Vogelhuisjes, -plankjes, -silo’s, vetstronken, pindakaashouders etc. etc. 
Kom eens in het atelier van Roelof. 
R. Ganzeveld, Hildebrandstraat 45, Garmerwolde, tel. 050 541 4314
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Groen is de rode draad in het leven van Miranda Bosman uit Gar-
merwolde. U kent haar naam misschien wel van Toentjeproat in deze 
krant, columns waarin ze schrijft over tuinieren en haar adviezen 
deelt met de lezers. Of u kent de naam Mien Stek. Niet? Dan is het 
tijd om kennis te maken met deze gedreven tuinvrouw. 

Van klein naar groot en weer naar klein
Een naam is soms een voorteken. Miranda Bosman is kind van ouders die 
echte natuurliefhebbers waren en elke zondag was het wandelen in de 
bossen met het gezin. 
In 1976 kochten haar ouders een huisje op de Bruilweering, ten zuidwes-
ten van het Stadspark. Met een tuin van 350 m2. ‘Ik maakte daar een eigen 
rotstuintje. Onderweg naar het huisje, op de fiets langs het oude zandpad 
van Groningen naar Peizermade, kwam ik allerlei plantjes tegen. Die groef 
ik uit en zette ik in mijn eigen tuintje.’
In 1988 ging Miranda met haar man Gert op zoek naar een eigen huis. 
Voorwaarde was dat er een flinke tuin en een moestuin bij was. Dat alles 
vonden ze in Kolham. Een tuin van 1000 m2 met plek voor een konijnen-
hok, een volière, en nog veel meer. In de jaren dat haar dochters Astrid en 
Leonie nog klein waren, wijdde Miranda zich in de avonduren en in het 
weekend aan de tuin. Maar toen de kinderen groot waren en Miranda weer 
een baan had, werd die tuin toch te veel. Het gezin verhuisde naar de 
Gorechtkade in Groningen. Een huis met een kleine tuin. Maar dat bete-
kende niet het einde van haar passie voor tuinieren. Als vrijwilliger deed 
ze met een groepje van drie of vier mensen klein tuinonderhoud bij men-
sen die dat zelf niet (meer) konden. Deze mensen konden zich daarvoor 
aanmelden bij welzijnsorganisatie WIJ. ‘Dat was dankbaar werk. En je 
kwam er allerlei soorten tuinen tegen. Kleine rommeltuintjes met verzakte 
schuurtjes, maar ook een diepe tuin achter een stadse villa.’

Dieren welkom 
Na een aantal jaren stak het verlangen naar een grotere tuin toch weer de 
kop op. En zo kwamen Miranda en haar man in 2016 terecht in Garmer-
wolde, aan de W.F. Hildebrandstraat 5. Twee jaar eerder was Miranda al 
begonnen aan een onlineopleiding tot tuinontwerper. Begin 2016, in het 
bezit van een vak- en ondernemersdiploma, startte ze met haar eigen 
bedrijf: Mien Stek Tuin ontwerpen. 
‘Ik heb een voorkeur voor natuurlijke tuinen. Een tuin waarin insecten, 
vogels, egeltjes en andere dieren welkom zijn. En met bloemen en planten 
die doen wat ze moeten doen: zorgen voor voortplanting door stuifmeel. 
Dus liever vrouwen mantel bijvoorbeeld dan een steriele hortensia. Tuinen 
met alleen maar stenen, dat kan eigenlijk niet meer. Het regenwater kan 
niet weg, zodat het riool overbelast raakt, en in de zomer wordt bestrating 
heet. Dan liever een grindtuin met siergrassen. Op grind kan best veel 
groeien, zelfs stokrozen die het op de kleigrond hier normaal niet doen.’ 

Miranda Bosman 
Tuinvrouw met hart voor de natuur

Onderhoudsarme tuin en kattentuin
‘Veel mensen willen een onderhoudsarme tuin. Ook daarvoor zijn moge-
lijkheden genoeg. Denk maar aan de vlinderstruik, siergrassen, viburnum 
. Of een krentenboompje. Daar heb je drie keer per jaar plezier aan; eerst 
de bloesem, later de besjes en in het najaar gekleurd blad. Als mensen 
ouder worden, vinden ze de tuin soms een probleem. Maar met een goed 
ontwerp wordt een tuin onderhoudsarm en geschikt voor rollator en rol-
stoel.’
‘Ik vind dit prachtig werk. Het is steeds weer nieuw, elke tuin is anders. Ik 
leer ook steeds weer bij. Zo heb ik laatst een tuin ontworpen met planten 
speciaal voor katten. Dus geen planten die giftig voor hen zijn, maar juist 
planten waar ze gek op zijn.’
‘In het voorjaar van de eerste lockdown heb ik het erg druk gehad. Heel 
veel mensen wilden hun tuin aanpakken. Eigenlijk kun je dat beter in het 
najaar doen; in de zomer bekijk je wat er allemaal is en wat anders moet, 
in het najaar pak je dat aan, in het voorjaar heb je dan een nieuwe tuin.’ 

Miranda combineert haar eigen bedrijf Mien Stek met een baan in het 
UMCG. Ze is opgeleid tot diëtiste en werkte jarenlang als voedings-
assistente in het ziekenhuis. Vanwege een blijvende blessure aan haar 
voet - tijdens een tuinklus stapte ze in een putje – wordt dat werk fysiek 
wat lastig en is ze zich nu aan het omscholen voor een administratieve 
functie.
Naast tuinontwerp doet Miranda ook klein tuinonderhoud, en geeft ze 
advies bij onderhoud. Voor grotere klussen werkt ze samen met een hove-
nier. Meer informatie op mienstek.nl. 

Anne Benneker

Miranda aan het tekenen van een stadstuin voor een van haar opdracht-
gevers. Computer, tuinboeken en tijdschriften vullen de tafel als 
inspiratiebron en naslagwerk. (foto Koos van de Belt)

Nieuws Garmerstee
De verenigingen mogen weer! Ook de Garmerstee heeft haar activiteiten 
weer opgepakt. Op donderdag 17 maart genoten 17 personen van een 
diapresentatie over Het Groninger Landschap door Michel van Roon.

De Stichting Het Groninger Landschap is opgericht in 1936 met als doel 
‘Beschermen van natuur, landgoed en cultureel erfgoed in de provincie 
Groningen’. De eerste aankoop was de Soldatendijk in Bourtange in 1939. 
De stichting telt 34 medewerkers, meer dan 400 vrijwilligers en zo’n 
15.000 donateurs. Ze heeft 8200 hectare natuur in eigendom en 35 Rijks-
monumenten, waaronder borgen, boerderijen, een molen en een lucht-
wachttoren. Door samenwerking met boeren, waterschap en provincie 
proberen ze de natuurgebieden zo goed mogelijk te beheren, denk aan 
beweiding, het telen van oude gewassen, verhoging of verlaging van de 
waterstand, het uitzetten van bevers (voor het openhouden van het 
gebied) en de aanleg van een dubbele dijk (voor het meebewegen met het 
zoute water). De stichting onderhield ook regelmatig contact met Thies 
Dijkhuis, de laatste boer van Euvelgunne. 

Ook richting het publiek wordt het nodige ondernomen, zoals kijkwanden, 
bezoekerscentra, wandel/fiets/boot rondleidingen, les op scholen en fes-
tivals voor gezinnen met kinderen.
De volgende bijeenkomst van de Garmerstee is op donderdag 14 april; 
dan gaan we weer noten schieten.

Hillie Ramaker-Tepper

(foto Sieb-Klaas Iwema)
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Op zondagmiddag 24 april komt het Team van Amputatievoetbal Neder-
land naar Garmerwolde voor een oefenwedstrijd tegen het Walking 
 Football team van vv GEO. 
De voetballers van Amputatievoetbal Nederland komen uit het gehele 
land. Het team bestaat uit spelers van verschillende leeftijden en achter-
gronden. De veldspelers van dit team missen (een deel van) een been, ze 
bewegen zich voort met krukken. Bij het voetballen mogen de spelers 
alleen gebruikmaken van hun volledige been. De keeper mist een (een 

GEO OldStars – Nederlands Amputatie Team
deel van) arm. De spelers trainen wekelijks en spelen regel matig (interna-
tionale) wedstrijden in binnen- en buitenland. 
Bijzonderheid is dat voormalig GEO junior lid Robin ter Veld al vanaf de 
oprichting speelt bij het Amputatie Team. Zijn vader Jannes is al sinds vele 
jaren actief voetballer bij GEO 3 en bij het GEO Walking Football team, de 
GEO OldStars.
De wedstrijd bij GEO begint om 13.00 uur, u bent welkom vanaf 12.30 uur. 
De toegang is gratis 

Bingo Missie 050-Oekraïne
Lieke van der Veen, op de foto geflankeerd door twee klasgenoten van 
haar havo-3 klas, was samen met vijf schoolvriendinnen de initiator van 
een goed bezochte bingoavond voor dorpsgenoten, medeleerlingen en 
leerkrachten van haar school. Deze avond, op zaterdag 19 maart in 
Trefpunt in Thesinge, is onderdeel van de actie Missie050-Oekraïne. 
Hierbij halen leerlingen en leerkrachten van ‘CSG Wessel Gansfort’ in 
Groningen geld op voor hulp aan Oekraïne. De actieperiode eindigt in 
april. De opbrengst van deze avond, € 541,73, zal zeker bijdragen aan 
een mooi totaalresultaat. 

(Tekst en foto Koos van de Belt) 

Opbrengst borreluurtje voor Oekraïne
Op vrijdagmiddag 4 maart was er weer het maandelijkse borreluurtje in 
Trefpunt. De opbrengst van deze avond kwam volledig ten goede aan de 
landelijke actie voor Oekraïne. Er was veel animo met ongeveer zestig 
aanwezigen. De donaties in de digitale collectebus, de bus in het Dorps-
huis, de omzet van de avond en de extra pinbedragen brachten het saldo 
op € 1.595,-. Dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt!

Bestuur en vrijwilligers Trefpunt

Paaseieren zoeken
Iedereen die mee wil doen kan tot en met 1e paasdag geverfde/gekookte 
eieren inleveren bij de Oude Rijksweg 26 in Garmerwolde. 
Op 2e paasdag verstoppen we de paaseieren in de speeltuin aan de  
Oude Rijksweg. Vanaf 11.00 uur gaan we zoeken. 
Degene die het gouden paasei vindt, krijgt een mooie prijs van de paas-
haas.

Yolande van Dijken 

Ook op het kerkhof in Garmerwolde werd een grote boom door de storm 
geveld/ontworteld. Er is wel wat schade, maar dat valt te repareren. 
De boom is inmiddels opgeruimd. (foto Sieb-Klaas Iwema)

Op zaterdag 12 maart werd er ook in Garmerwolde weer meegedaan 
aan NLdoet. Vele handen maken licht werk. Er waren mensen bezig bij 
Dorpshuis de Leeuw, de Garmerhof, kerk, ijsbaan, jeu de boules … en 
er werd zwerfvuil opgeruimd. Met dank aan de vrijwilligers. 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

KLNDR
Deze kalender dient als handig overzicht van buitenschoolse activiteiten 
voor de jeugd in alle dorpen van het hele gebied Ten Boer. 
Door corona was het activiteitenaanbod de afgelopen twee jaren helaas 
zeer beperkt, maar langzaamaan kunnen we weer los! Voorheen werden 
er ook nog papieren KLNDR’s verspreid, maar dat is inmiddels verleden 
tijd. Alles verloopt nu via de website.

Ondergetekende organiseert samen met haar collega’s en vrijwilligers tal 
van activiteiten, die allemaal op de site vermeld staan. Daarnaast worden 
er ook activiteiten opgenomen in het overzicht, die door andere (lokale) 
partijen georganiseerd worden. Op deze manier wordt een zo compleet 
mogelijk aanbod weergegeven, gericht op kinderen en jongeren t/m 18 
jaar. Kijk voor de volledige informatie op KLNDR.online

Kim Aarts, Jongerenwerker Wij Ten Boer
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Kleimonologen, het Hellums Paasspel en 
Bachs Boerencantate: april wordt een maand 
vol verrassende activiteiten in de kerk van 
Garmerwolde. In oktober zat de kerk nog 
bomvol bij Schuberts Winterreise, maar 
daarna volgde weer een lange coronastilte. 
Die wordt nu doorbroken met een bijzondere 
expositie en twee concerten. 

Kleimonologen
De Kleimonologen is een expositie van beel-
dend kunstenaar Johan van der Dong in samen-
werking met de Stichting Vrienden van Johan 
van der Dong. Thema van deze expositie is de 
bodem waarop wij leven. Onderdeel is een per-
formance die met de expositie in de kerk een 
geheel zal vormen met als bijzonder hoogtepunt 
de rondgang met klei rondom de kerk. Met na 
afsluiting van de performance een glaasje klei 
om zo te toosten op het Groninger land. 
Zaterdag 9 april en zondag 10 april van 13.00 tot 
17.00 uur.

Het Hellums Paasspel
Het Hellums Paasspel is gebaseerd op een voor 
Nederland uniek, 12e-eeuws handschrift van 

Klei, paasspel en Bach in de kerk

een missaal, dat waarschijnlijk in gebruik is 
geweest in de St. Walfriduskerk van Hellum en 
dat bewaard wordt in het Catharijneconvent te 
Utrecht. Dit paasspel handelt om de dialoog van 
de drie Maria’s bij het graf van Christus. Het 
wordt uitgevoerd door het ensemble Super 
Librum: vijf zangeressen die worden begeleid 
door muziek van een middeleeuws carillon en 
het Rutland orgel, een replica van een middel-
eeuws orgel. 
Te zien en te horen op paaszaterdag 16 april 
20.00 uur. Entree € 20,- reserveren: 
musicaantiquanova.nl. 

Bachs Boerencantate
Stichting Oude Groninger Kerken en SPOT 
 Groningen organiseren nogmaals ODE in de 
kerk van Garmerwolde. Tijdens ODE vormen de 
prachtige kerken op het Groningse platteland 
het decor voor een reeks sfeervolle concerten. 
In oktober was de kerk van Garmerwolde het 
decor voor Schuberts Winterreise. Dit keer staat 
Bach op het programma. 
Johann Sebastian Bach kennen we van zijn 
grote religieuze werken, maar in zijn Boerencan-
tate slaat hij een heel andere toon aan. In deze 
humoristische mini-opera nemen twee zangers, 
een accordeonist en een cellist je mee naar het 
boerenleven van drie eeuwen terug. Sopraan 
Klaartje van Veldhoven bracht samen met drie 
musici de Boerencantate eerder met veel suc-
ces (vijf sterren in NRC!) op boerenerven en in 
stallen.  Met Klaartje van Veldhoven (sopraan), 
Mattijs van de Woerd (bariton), Renée Bekkers 
(accordeon) en Doris Hochscheid (cello).  
Zaterdag 23 april 20.00 uur. Entree € 20,- 
reserveren: spotgroningen.nl

Kijk voor meer informatie over de activiteiten 
ook op kerkgarmerwolde.nl. 

Op zondag 10 april om 15.00 uur kan er weer uit 
volle borst worden meegezongen met het uitbun-
dige zangfestijn ‘Meezingen in Thesinge’. We 
doen het dit jaar in dorpshuis Trefpunt aan de 
Kerkstraat 5. Dit is de vierde keer dat ‘Meezin-
gen’ wordt georganiseerd en wij hopen van harte 
dat u in groten getale aanwezig zult zijn om de 
bekende aria’s, schlagers, smartlappen, marsen 
en gezangen enthousiast mee te zingen. De 
kwaliteit van uw stem speelt geen enkele rol, wat 
telt zijn enthousiasme, inzet en volume.

Meezingen in Thesinge
De ondertitel van ‘Meezingen’ is altijd ‘Van Bach 
tot Beatles, van Mozart tot M.G. Schmidt’. Ook 
dit jaar hebben wij weer een fraaie medley voor 
u samengesteld. De te zingen liederen vindt u 
op de website thesinge.com/cultuur, zodat u in 
huiselijke kring alvast kunt inzingen. Bij binnen-
komst in het Trefpunt krijgt u een tekstboekje 
uitgereikt. De muzikale leiding is dit keer in han-
den van Cees Leurs, ook bekend als dirigent en 
muzikale motor van TheSingers.

De duur is ongeveer tweemaal drie kwartier met 
een pauze en nazit. De bar is open, zodat de 
kelen gesmeerd kunnen worden. 
De entreeprijs is € 7,50. Wil je meezingen dan 
graag aanmelden bij:
Ton Heuvelmans (ton.heuv@ziggo.nl) of 
Pluc Plaatsman (plucplaatsman@gmail.com)

Graag tot ziens (en horens!) op 10 april!

Pluc Plaatsman & Ton Heuvelmans

Janna = Wester
Tijdens de jaarvergadering in februari 2022 
 hebben leden en bestuur van Wester-Theater 
(voorheen Rederijkerskamer Wester) unaniem 
besloten om Janna Hazeveld-Maat te benoe-
men tot ere-bestuurslid van de vereniging. 
Ter ere van deze benoeming werd Janna een 
bloemetje overhandigd. 
Janna is lid van Wester-Theater sinds 1954. Met 
een ondeugende twinkeling in haar ogen ver-
telde ze ons dat je destijds feitelijk 18 jaar moest 
zijn om lid te mogen worden, maar dat zij al lid 
was geworden op haar 17e. Tijdens haar lid-
maatschap heeft Janna vele rollen gespeeld, 
prachtige kostuums genaaid en als bestuurslid 
nam ze haar rol als secretaris van de verenging 
altijd heel serieus. Een rol die ze vele jaren heeft 
vervuld, de huidige leden kunnen zich niet herin-
neren dat Janna geen secretaris was, kortom: 
Janna = Wester!

Bestuur en leden van Wester-Theater

Nieuw ere-bestuurslid Janna neemt de 
bloemen in ontvangst 
(foto Jantje van Weerden)

Bij Wigboldus aan de Dorpsweg in Garmer-
wolde worden voorbereidingen voor de 
nieuwbouw getroffen. Er zijn heel wat nutsvoor-
zieningen onder de Dorpsweg doorgespoten! 
Weer een paar spaghettislingers erbij. 
(foto Sieb-Klaas Iwema)
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Naarmate je ouder wordt, is de kans op vallen 
steeds groter. De meeste valincidenten vinden 
plaats in en rondom het huis. Het doel van de In 
Balans cursus is het voorkomen van valongeval-
len bij ouderen. Dit gebeurt door middel van 
bewustwording van de risicofactoren, verbete-
ring van balans, mobiliteit en conditie en toe-
name van zelfvertrouwen. Doelgroep: zelfstan-
dig wonende 65-plussers. 

In april worden er vier opfrislessen Valpreventie 
(In Balans) gegeven in Thesinge en Garmer-
wolde. 
In 2019 zijn er naar aanleiding van het Val-
preventie project van de voormalige gemeente 
Ten Boer een aantal cursussen gegeven. In het 
kader van dit project worden er korte herhalings-
cursussen gegeven in Thesinge en Garmer-
wolde. Deze opfriscursus is zowel bedoeld voor 

Valpreventie op herhaling in Thesinge en Garmerwolde
mensen die de cursus in het verleden gedaan 
hebben, als voor nieuwe mensen. 
 
Elke les bevat een stukje theorie met een aantal 
testen hoe je ervoor staat qua bewegen, maar 
er wordt ook naar de thuissituatie gekeken. 
Daarnaast wordt er met elkaar bewogen. Het 
beweegprogramma is gebaseerd op Tai Chi en 
is gericht op het verbeteren van de algehele fit-
heid, spierkracht en balans. Maar ook ontmoe-
ting en plezier is van belang.  
Mocht je na het meedoen aan de cursus willen 
blijven bewegen, dan kun je je aansluiten bij de 
bestaande gymnastiek groepen in Thesinge of 
Garmerwolde.
 
Op dinsdag 12, 19 en 26 april en 10 mei.
In Thesinge van 13.30 tot 15.00 uur in de gym-
zaal van De Oude School, Kapelstraat 11. 

In Garmerwolde van 15.45 tot 17.15 uur in de 
gymzaal W.F. Hildebrandstraat 15.
Kosten € 5,00 voor 4 lessen
Info en opgave bij Jeanette Toxopeus, 
tel 06 44 464 808 of e-mail j.tox@ziggo.nl

Jeanette Toxopeus

‘Bloemen bloeien waar ze ruimte krijgen... net als onze jonge Superhelden.’

De voorbereidingen voor de 5e editie van de Zummerspeulen, met dit jaar 
het thema ‘Superhelden’, is alweer in volle gang. Er wordt volop gebrain-
stormd en inspiratie opgedaan voor knutselprojecten, spellen, en verdere 
invulling voor weer twee geslaagde dagen op 25 en 26 augustus aan-
staande.
Om het financiële plaatje rond te krijgen staat de plantenactie weer voor 
de deur; ook dit jaar weer in samenwerking met tuincentrum Eldorado te 

Zuidwolde. Van 1 t/m 24 april kunnen de planten online besteld worden: 
thesinge.com/plantenactie. Op donderdag 12 mei worden ze in Garmer-
wolde en Thesinge thuis afgeleverd. 
Woon je niet in een van onze dorpen maar heb je wel belang bij planten? 
Schroom dan vooral niet om te bestellen! Afhalen van de planten, of ze bij 
iemand in Thesinge of Garmerwolde af laten leveren, behoort zeker tot de 
mogelijkheden.

Annelies Sturing & Anita van der Veen

Plantenactie Zummerspeulen

Wat is er gebeurd door de Brands jongens in en bij de OBS?
De plafonds in de gang en de leslokalen zijn aardbevingsbestendig 
gemaakt met houten platen en alles is ook direct geïsoleerd. 
Ze zijn nu onder andere bezig met de aanleg van elektra (stopcontacten 
enz.) en voorzetwanden aan de binnenkant van de lokalen. Ook tegen 
de buitenmuren wordt geïsoleerd. De kozijnen voor de nieuwe deuren 
naar de gang en tussen de lokalen zijn inmiddels geplaatst. 

tekst en foto Sieb-Klaas Iwema

Voortgang versterking OBS Garmerwolde

Per zondag 27 februari jongstleden stopten Remco en Mirte de Raad 
met het runnen van het Atelier, de koffie- en eetgelegenheid bij de 
kerk van Garmerwolde. Om afscheid te nemen van dorpsbewoners en 
andere klanten trakteerden ze die dag op koffie met wat lekkers erbij. 
Het was lekker zonnig en gezellig, en op de dag af precies twee jaar 
na de opening van het Atelier (zie G&T Express van maart 2020: 
gentexpress.nl/zoeken). 
Namens de Plaatselijke Commissie Garmerwolde biedt Herman 
Groothuis (links op de foto) Remco en Mirte (omhangen door hun 
onlangs geboren en hier slapende zoontje Valentin) een afscheids-
cadeau aan. 

(foto Harjo de Poel)

Afscheid van het Atelier
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Volgende krant komt uit op 29 april 
2022
Kopij inleveren uiterlijk zaterdag  
16 april vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,  
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16

Elke dinsdag
Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; 10.00 uur: Volksdansgroep 
Klank en Beweging. 
Elke dinsdag (even weken) of 
donderdag (oneven weken)
Garmerwolde; van 20.00 tot 22.00 
uur: Open breigroep. 
Info: 06 54 722 548 (Hieke).
De dinsdagen 12, 19 en 26 april 
en 10 mei
-  Thesinge, gymzaal: 13.30 tot 

15.00: Cursus Valpreventie/In 
Balans. Zie artikel.

-  Garmerwolde, gymzaal: 15.45 tot 
17.15 uur: Cursus Valpreventie/ 
In Balans. Zie artikel.

Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.00 - 11.30 
uur: Inloopochtend Noaberstee.
Vrijdag 1 april
Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur: 
ALV Dorpsbelangen Thesinge.
Zaterdag 2 april
Thesinge, vanaf 9.00 uur: Ophalen 
oud papier
Zondag 3 april
Thesinge, Kloosterkerk; 15.00 uur: 
Tous les Oiseaux d’Europe.
Maandag 4 april
-  Thesinge, Klein Chemisch Afval; 

Hendrik Ridderplein; 9.45 tot 
10.45 uur

-  Garmerwolde, Klein Chemisch
  Afval; parkeerplaats tegenover De 

Koningsheert; 8.30 tot 9.30 uur

Vrijdag 8 april
Ten Boer, Boltweg 1; tussen 13.00 
en 16.00 uur: inleveren snoeiafval 
en takken
Zaterdag 9 april t/m zondag 10 
april 
Garmerwolde, kerk; 13.00-17.00 
uur: Kleimonologen, expositie. 
Zie artikel.
Zondag 10 april
Thesinge, Trefpunt; 15.00 uur: 
Meezingen in Thesinge. 
Entree € 7,50. Zie artikel.
Dinsdag 12 april
Garmerwolde, Dorpshuis de Leeuw; 
20.00 uur: Kaartclub De Soos.
Donderdag 14 april
Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; 14.00 uur: Garmerstee, 
neutenschaiten.
Zaterdag 16 april
Garmerwolde, kerk; 20.00 uur: 
Hellums Paasspel; entree € 20,- , 
reserveren: musicaantiquanova.nl
Zie artikel.
Maandag 18 april (2e paasdag) 
-  Garmerwolde, speeltuin Oude 

Rijksweg; 11.00 uur: Paaseieren 
zoeken.  

-  Thesinge, Trefpunt; 15.00 uur : 
Neutenschaiten voor jong en oud.

Woensdag 20 april
Garmerwolde, jeu-de-boulesbaan: 
14.00 uur: Start jeu de boules (bij 
goed weer). Info Pia Pops, 
tel. 050 541 6587

Zaterdag 23 april
Garmerwolde, kerk; 20.00 uur: 
ODE: Bachs Boerencantate.
Entree € 20,- , reserveren: 
spotgroningen.nl. Zie artikel.
Zondag 24 april
Garmerwolde, GEO-sportcomplex; 
13.00 uur: GEO OldStars tegen 
Amputatie Team Nederland. 
Zie artikel.
Donderdag 28 april
Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; 10.00 uur: Koffiemorgen. 
Info: Hillie Ramaker, 
tel. 050 541 5335.
Vrijdag 29 april 
-  Thesinge, Kloosterkerk; 

expositie ‘Schilderstreken’ van 
Marcel Duran. Expositie duurt 
t/m 8 mei. Openingstijden: vr. za. 
en zo. 13.00 - 17.00 uur Kijk ook 
op: thesinge.com/cultuur.

-  Thesinge, Dorpshuis Trefpunt; 
19.30 uur: Kaartclub Eendracht.

-  Garmerwolde, vanaf 18.00 uur; 
Ophalen oud papier

Zaterdag 30 april
-  Thesinge, Klussendag Trefpunt. 

Aanmelden via  
trefpunt@thesinge.com. 

-  Partyboerderij Hof van Scharmer:
  Viering 50-jarig bestaan van The 

Magic Five. ’s Middags alleen 
voor genodigden, na 20.00 uur is 
iedereen welkom. Entree is 
gratis.

NLdoet vrijwilligerswerk én aanmoedigen JO 11 van GEO 
(foto Patrizia Meijer)

Wist-u-dat
•  in Garmerwolde twee boeken-

ruilkasten staan, een bij het 
schoolplein en een in het 
cafégedeelte van het dorps-
huis?

•  in de boekenkast bij het 
schoolplein voornamelijk 
kinderboeken staan?

•  je de boeken kunt ruilen, maar 
ook meenemen en later 
terugbrengen of lekker houden?

•  Menno Oosterhoff een nieuw 
boek heeft geschreven? De titel 
is: Ik zie anders niks aan je. 
Over psychische aandoeningen 
en het brein. 

•  Menno in dit boek zijn inzichten 
deelt vanuit zijn ervaring als 
psychiater? 

•  hij met dit boek begrip, troost en 
mildheid wil bevorderen voor 
mensen die lijden aan 
 psychische aandoeningen?


